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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Jaunimo organizacijų atstovai per Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą Chicagoje deda gėlių puokštę prie žuvusioms dėl Lietuvos 
laisvės paminklo. A. Gulbinsko nuotrauka

MŪSU SKUNDE GLŪDI VILTIS

EUROPOJE NIEKO NAUJO

Lietuvos Atstovo J. Kajec- 
ko kalba, pasakyta Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi
mo 48 metų sukakties proga 
Washington viešbutyje, Wa- 
shingtone, 1966 m. vasario 
13 d.

Užgesus Lietuvos Nepriklauso
mybės žiburiams, panaikinta 
Lietuvoje valstybės atkūrimo mi
nėjimas. Vasario 16-tos dienos su
kakties dabartiniu metu Lietuvoje 
prisiminimas okupanto laikomas 
kontrrevoliuciniu, baudžiamu ak
tu.

Nežiūrint to, ar Lietuvos dan
gus saulėtas ar aptemęs, Vasa
rio 16-toji tebėra mūsų dienai 
Ji mūsų Sibiro taigose. Ji mū
sų namų nevalioje. Ji mūsų lais
vame pasaulyje. Jei skaitlingi Lie
tuvos kankiniai, tremtiniai ir par
tizanai iš šaltų, žinomų ir neži
nomų kapų prabilt galėtų — jie 
irgi šiandien šūkteltų: "Tai mūsų 
diena! Mes aukojomės, kad Lietu
va paliktų amžinai gyva, laisva ir 
nepriklausoma!"

Šioji diena iškilmingai minima 
tik laisvame pasaulyje. Taip pat- 
tik la is varne pa šauly jetebeplėve- 
suoja garbinga Lietuvos trispalvė, 
nors ją ir puošia smūtkeliai.

Pavergtoje Lietuvoje ši diena 
virto rimties, paslėpto susikau
pimo ir prarastų palaimų ilgesio 
diena. Vasario 16-toji ten pa
slėpta ašara palydima.

Po 120 metų nakties be auš
ros, Lietuva Vasario 16-tą pri
sikėlė. Kodėl? Dėl to, kad oku
pantas neįstengė pavergti lietu
vio laisvos sielos. Anot Schille- 
rio, "žmogus sutvertas laisvei 
ir jis laisvas dargi retežiuose". 
Pirma patogia proga tie vergo
vės retežiai subyrėjo ir tauta pra
bilo:

"Gana jau mums lenktis. Tė
vams tai įgriso,

Garbės mes krauju nusiplo- 
vėm vergiją!"

(Petras Vaičiūnas)

Šiandien mes su pagarba pri
simename nepriklausomybės ko
vų dalyvius ir jų auką. Iš jų 
aukos semiamės jėgų tęsti ko
vą už tėvų palikimą iki sekan
čio Lietuvos prisikėlimo.

Pažinkime priešą, kuris Lie
tuvių tautai kelią į laisvę pasto

ja. Kodėl Sovietų Sąjunga šian
dieną laisvom tautom vilkas? 
Kodėl ji,vieniems užkorus ver
giją , kitiems graso tuo metu, ka
da Afrikos žemyne aušra naujos, 
laisvos gadynės teka. Raudona le
tena siekia dargi Vietnamo. Mes 
užjaučiame Vietnamo žmonėms 
jų kovoje už tikrąją laisvę ir ne
priklausomybę. Prieš mėnesį lai
ko Nusiginklavimo Konferencijoj, 
Ženevoje, Sovietų delegatas puo
lė JAV už "begėdišką, kriminali
nį mažos .heroiškos Vietnamo tau
tos užpuolimą".

Mažos yra ir Baltijos valsty
bės, bet tai Sovietų nesulaikė 
"begėdiškai ir kriminaliai tų he- 
roiškų tautų" nepriklausomybę 
užgniaužti. Joms negresia nei 
nacizmas, nei fašizmas. Joms 
tebegresia tik bolševizmas ir So
vietų imperializmas bei kolonia
lizmas.

Tautų teisė {nepriklausomybę 
ir koegzistenciją Sovietų liaupsi
nama, kad pateisinti jų kišimąsi 
į vadinamus išlaisvinimo karus, 
nukreiptus prieš kitas valstybes. 
Tautų apsisprendimo teisės Krem - 
liūs savo įtakos sferoje neprakti
kuoja. Sovietai priešingi paverg
tų tautų jų globoje atsiskyrimui. 
Jiems proletariato diktatūros 
principas aukščiau už bet kurios 
tautos teisę laisvai apsispręsti. 
Lietuvos likimas ištiko visas Ry
tų Europos tautas, išskyrus Suo
miją. Carų ir Murovjovo laikų 
prieš lietuvių tautą nukreipti"žyg- 
darbiai'' blanksta prieš tas prie
mones, kurias Sovietai naudoja. 
Jie žiauriausiomis priemonėmis 
siekia sunaikinti lietuvių tautą, 
kaip etninę grupę.

Tas tikslas ryškiai pabrėžtas 
komunistų partijos 1962 m. pro
gramoje. Juo siekiama ne rusiš
kas tautas surusinti. Tai laikoma 
esmine sąlyga sėkmingam komu
nizmo įgyvendinimui. Minimoje 
.programoje komunistai raginami 
nepakęsti jokių nacionalizmo pa
sireiškimų, kovoti prieš lieka
nas, prieš vadinamą tautinį siau
rą akiratiškumą. Jie raginami 
kovoti prieš tautų praeities ide
alizavimą, prieš tautinius papro
čius, kurie esą kliudo svetimas 
tautas suvirškinti panaudojant jas 
komunistinės imperijos statybai. 
Tą uždavinį užsimota įgyvendinti 
artimiausių dekadų bėgyje. Į dar
bą įkinkytas visas valstybinis apa-

PASKUTINIS DE GAULLE-ERHARDO SUSITI
KIMAS PRAĖJO MANDAGIOJE, BET ŠALTOJE 
ATMOSFEROJE. — NEBUVO NIEKO SVAR
BAUS NUTARTA, TAČIAU JAUSTA, KAD DE 
GAULLE YRA KIEK SUŠVELNĖJUS IR PA
SIEKĘS RIBAS, KURIAS PERŽENGDAMAS JIS 
NUSIKALSTŲ PRANCŪZIJOS INTERESAMS.

------ Vytautas Meškauskas ———
"Vakarų santarvė keičiasi. Va

karų Vokietija, didžiausias Euro
pos gamintojas, atrodo esanti su
stiprėjusi. Charles de Gaulle val
doma Prancūzija jau negali efek
tingai grasinti pasitraukimu iš 
NATO sąjungos ir Bendrosios Rin
kos ir už tai gauti, ką nori. Bri
tanija vėl svarsto galimybę ar
čiau bendradarbiauti su Europa" 
— aiškino pereitą savaitę U.S. 
New & World Report. Kiek san
tūriau apie tokią eigą atsiliepė 
Time ir Der Spiegei. Ju atitin
kamų straipsnių pavadinimai: 
*Slow-Motion Diplomacy* (lėta dip« 
lomatija) bei ’Auf kleiner Flam- 
me‘ (ant mažos liepsnos) sako 
maždaug tą patį.

Luxemburgo kompromisą, kuri 
šioje vietoje jau nagrinėjome, bu- 
vo palyginti lengva pasiekti, nes 
Prancūzijos žemės ūkio gami
niams reikalinga Vokietijos bei ki
tų Bendrosios Rinkos partnerių 
rinkos. Italija, Olandija, Belgija 
ir Luxemburgas buvo linkę griež
tai reikalauti, kad arba Prancūzi
ja laikosi savo pasirašytos sutar
ties arba ji visai pasitraukia. To
kioje situacijojeBonnos užsienio 
reikalų ministeris Schroederis 
gavo progos suvaidinti tarpininką, 
siūlydamas kalbėtis apie tai, dėl 
ko galima susikalbėti ir palikti 
atvirus visus klausimus, dėl ku
rių yra kilę abejonių. Prancūzų 
užsienio reikalų ministeris Cou- 
ve de Murville su palengėjimu 
priėmė tą formulę pareikšdamas: 
"Ponai, mes esame pasmerkti 
gyventi kartu".

Po to krizės Bendroji Rinka 
liko tuo, kuo iš tikro iki šiol ir

ratas. Smūgiai pirmon eilėn nu
kreipti prieš tautos dvasines sa
vybes ir jos kultūrą.

Daug buvo rašyta spaudoj apie 
žydų (tapatumo Sovietų Sąjungoj 
naikinimą. Dvasinis slopinimas 
vykdomas ir lietuvių tautos atžvil
giu. Mokslas, menas, literatūra 
Maskvos pa rėdymu tegali tarnau
ti tik komunistinės imperijos sta
tybai. Aukštas sovietinis pareigū
nas, sekdamas partijos įsakymu, 
Lietuvoje kalbėdamas apie kul
tūrinę veiklą nusakė sekančiai 
jos uždavinius: "Socialistinėskū
rybos paskirtis Šiuo metu yra 
skiepyti moralinius ir estetinius 
naujos epochos žmogaus bruo
žus, formuoti komunistinius vi
suomeninius santykius ir tuo pa
čiu kurti materialinę technikinę 
komunistinę bazę."

Toj plotmėj lietuvių tautai vie
tos nepalieka. Ji užleista Mask
vos žmogui - atėjūnui, rusui. Lie
tuviai prievartaujami talkinin
kauti savo tautos išniekinime: 
klastoti istoriją, gėrėtis ir aukš
tinti rusų tautą, jų kalbą, garbin
ti jų dievaičius ir pagaliau, dar
gi dėkoti už Lietuvos pavergimą.

Ypatingu aštrumuSovietųakci- 
ja Lietuvoje nukreipta prieš visas 
religijas. Sovietų tikėjimo laisvė 
pasireiškia tik ateizmo propaga
vime. Antai, Anatolis Lunarčars- 
kis, buvęs Rusų Švietimo komi
saras, šitaip nusako komunistų pa
žiūrą į krikščionybę: "Mes nepa
kenčiame krikščionybės ir krikš
čionių, dargi geriausi iš jų trak
tuotini, kaip mūsų didžiausi prie
šai. Jie skelbia artimo meilę ir 
gailestingumą, kas priešinga mū
sų principams. Krikščioniška 
meilė yra kliūtis revoliucijai iš
vystyti. šalin su artimo meile. 
Mums reikalinga neapykanta.

(Nukelta į 2 psl.)

ti

buvo — muitų unija, smarkokai 
nukreipta prieš likusį pasaulį.

Taip būklei susiklosčius, Erhar- 
das, vykdamas praeitos savaitės 
pradžioje į Paryžiųpasimatyti su 
de Gaulle, kaip tai numatyta vokie
čių - prancūzų draugiškumo su
tartyje, apsisprendė visai nelies- 

trijų svarbių jam klausimų:
* Vokietijos atominio gynimoj
* De Gaulle ištikimybės Natoj
* Bendros Rytų politikos.
De Gaulle aplamai imant buvo 

labai mandagus, nes artėjant Pran - 
cūzijos rinkimams jis nori ramy - 
bės Europos fronte, o be to nori 
turėti laisvas rankas ruošdama
sis vykti {Maskvą. Erhardasgal
vojo, kad su de Gaulle vistiek ne
galima susitarti,tai nėra ko ir gin
čytis. Už tat labai greitai buvo su
tarta, kad de Gaulle iš principo 
Maskvoje pasisakys už Vokietijos 
suvienijimą, nes "Vokietijos vie
nybė reikalinga Europos vieny
bei".

Vokiečiai tačiau neturi jokių 
iliuzijų apie de Gaulle vienybės 
sampratą -- pagal ją Vokietija 
turi likti dabartinėse sienose 
ir be atominio apginklavimo. Kas 
vokiečiams dabar aktualu, tai de 
Gaulle nepripažinimas dabartinio 
Rytų Vokietijos režimo, ko de 
Gaulle ir pažadėjo nedaryti.

Ir dėl Vietnamo nebuvo ginčų, 
abi pusės pareiškė susirūpini
mo dėl karo pavojaus, tačiau 
prancūzai davė amerikiečiams 
draugiškai nusiteikusiems vokie
čiams suprasti, kad ir jie nenori 
amerikiečių pralaimėjimo Viet
name, o tik 'intervencijos galo’.

Erhardas norėjo kalbėtis apie 
Bendrosios Rinkos dalyvavimą 
pasaulinėje muitų sumažinimo ak
cijoje taip vadinamame Kenne
dy Rounde, tačiau de Gaulle pa
siskubino pareikšti, kad Prancū
zijai tam dar reikia poros metų. 
Erhardas nesiginčijo, bet tik pa
siūlė tą reikalą pavesti aiškin- , tams, rinkliavomis suplaukus di-

Los Angeles burmistras S. Wm. Yorty, Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 48 metinių proga, pri
ėmė lietuvių delegaciją, kuriai {teikė jo išleistą proklamaciją, skelbiančią vasario 13, 1966 m. Lietuvos 
Diena ir taip pat davė sutikimą vasario 16 d. 1966 m. iškelti prie miesto rotušės, su atatinkamom cere
monijom, šalia Amerikos, taip pat ir Lietuvos vėliavą. Lietuvių delegacija buvo priimta laike spaudos 
konferencijos, dalyvaujant kelioms dešimtims spaudos, televizijos ir radijo atstovų. Burmistras trum
pai nupasakojo Lietuvos Nepriklausomybės sužlugdymo tragediją, kartu pristatydamas lietuvius ir pa
brėždamas jų misijos svarbą. Jau tą patį vakarą kai kurios televizijos stotys rodė delegacijos priėmimą 
ir informavo žiūrovus apie Lietuvą.

Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos Generalinis Konsulas dr. Julius J. Bielskis, ALT Los Angeles sky
riaus iždininkė Vanda Mažeikienė, jaunimo atstovė G. Petrauskaitė, Los Angeles miesto burm, S.W. 
Yorty, jaunimo atstovė L. Stančikaitė, ALT Los Angeles sk. pirmininkas A. Skirius ir Los Angeles Jau
nimo Metų Komiteto pirmininkas inž. E. Radvenis.

tis ūkio ministeriams.
"Nepaisant bet kokių nutarimų 

stokos — rašė Time--prancū
zų ir vokiečių diplomatai labai 
džiaugėsi atlaidžiu (relaxed) su
tikimo tonu".

Liečiant U.S. New pranešimą 
apie britų įstojimą į Bendrąją 
Rinką, tai jų viltis apie tai su
žadino pats de Gaulle praeitų mė
ty lapkričio m. pareikšdamas: 
"Yra davinių manyti, kad kliū
tys, kurios sutrukdė susiartini
mui su D. Britanija šiuo metu 
sumažėjo. Atrodo, kad problema 
bręsta pozityvia prasme". Kaip 
žinia, britų priėmimą į tą ūkinę

Kas nauja

• NOBELIO PREMIJOS LAU
REATAS Dr. Martin Luther King. 
kovotojas už negrų teises, pa
reiškė, kad jis priešinsis Kon
greso priešamerikinei veiklai tir
ti komisijos užmačioms patikrin
ti komunistų įtaką negrų civilinių 
teisių judėjimo vadovybėje. Dr. 
King išsireiškė, kad tai sukeltų 
tokią opoziciją, kuri reikštų tos 
komisijos veiklos pabaigą.

• GEN. DE GAULLE, po vizi
to Maskvoje, spėjama, per Ura
lą skrisiąs į Pekiną.
• F. CASTRO pareiškimas, 

kad jis siusiąs savo karinius da
linius į Vietnamą, buvęs taiky
tas didesnei Kubos kariuomenės 
"demoralizacijai” išvengti. Pri
verstini darbo batalijonai ir ku
biečių emigracija į JAV sudarė 
Kubos kariuomenėje tokią padėtį, 
kad Fidelis turėjo pagrasinti iš
siuntimu į — Vietnamą.
• AMERIKOS LATVIŲ SĄ

JUNGOS 1966 metų darbų plane 
numatytos ir detaliai aptartos sri- 
tys apima: informaciją, kultūrinę 
veiklą, socialinę globą, sportą ir 
fizinį auklėjimą. Be atlyginamo 
generalinio sekretoriaus posto 
(kurį užima B. Albats), šiems mė

bendruomenę sutrukdė de Gaulle 
veto, todėl dabar, ypač po Luxem- 
burgo kompromiso, kuris sustab
dė ūkinės vienybės vystymąsi į 
politinę vienybę, britai vėl jau
čiasi turį galimybių.

Pats de Gaulle tačiau davė su
prasti Erhardui, kad jis maloniai 
prisiminė britų norą dalyvauti 
3endroje Rinkoje tik tam, kad... 
paspaudus vokiečius nusileisti. 
Mat, britai, panašiai kaip de 
Gaulle,nori tartis dėl bendrų biz
nių ūkinėje, bet ne politinėje 
srityje. Šioje srityje jie, kaip ir 
de Gaulle, nori išlaikyti visai 
laisvas rankas.

desnėms sumoms, numatytas 
samdyti pastovus žmogus infor
macijos ir propagandos direkto
riaus vietai.
• NUMATO IŠ ANKSTO įspėti 

turistus į Sov. S-gą. Newcomb 
Mottui mirus "mįslingose" ap
linkybėse, spauda rašo, kad Vals 
tybės Departamentas ruošiasi 
įspėti vykstančius į Sov. S-gą, 
kad jie keliauja savo atsakomybe 
ir negali tikėtis JAV diplomati
nės pagalbos, jei dėl kurių nors 
priežasčių pakliūtų į Sov. S-gos 
organų nemalonę. Pastaruoju me
tu Sov. S-goje daromos įvairios 
kliūtys keliautojams iš Vakarų ir 
reikia labai akilai sekti įvairias 
instrukcijas, kad nenusižengus 
soviet. reikalavimams.

Tikimasi, kad tokio įspėjimo 
pasėkoje sumažėsiąs turistų 
į Sov. S-gą skaičius, kuris sie
kė 12.000 į metus. Palaikant tarp 
JAV ir Sov. S-gos įvairių "mainų 
politiką", iki šiol toks turizmas 
buvo skatinamas ir remiamas, gi 
dabar nuo jo atsisakoma.
• JAV SOV. S-GOS kultūrinių 

mainų sutarties atnaujinimas už
kliuvo Maskvoje, spėjant, kad ten 
norima palaukti, kaip JAV Kon
gresas pažiūrės į konsularinės 
sutarties ratifikavimo klausimą.
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Trys dideli pralaimėjimai
Kai 1941 m. gruodžio mėn. Į 

Maskvą atvyko Edenas, Stalinas 
ir Molotovas pareikalavo, kad 
Anglija pripažintų Sovietų Rusi
jos sienas tokias, kokios buvo 
prieš vokiečių invaziją, būtent, 
pripažinti naujas sienas su Ru
munija, Suomija ir Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos inkorporavimą į

Mūsą skunde 
glūdi viltis

(Atkelta iš 1 pis.)
Mes turime mokėti neapkęsti, tik 
tokiu būduteužkariausimepasau
li". ("Life Line" Ja n. 28, 1966) 

Lietuvių kalba vis daugiau iš
stumiama iš viešosios apyvartos, 
nežiūrint kad formaliai ji laiko
ma respublikos oficialine kalba. 
Didėjančio rusų įvažiavimo įvai
riais pretekstais į Lietuvą pasė
koj, ji priversta užleisti vietą ru
sų kalbai. Amerikos lietuvis 
Vilniuje daug kur nebegali tėvų 
kalba susikalbėti. Maskvos ab
soliutinė kontrolė ne rusiškose 
respublikose per partiją ir cent
ralizuotas valdžios įstaigas pa
tikrina rusų dominavimą ir jų 
skaičiaus spartų augimą. Antai, 
Lietuvoj vietoj anksčiau buvusių 
2% dabar priskaitoma nuo 8% iki 
10% rusų.

Lietuvos jaunimas tebeguja- 
mas į Rusijos bei Sibiro gilumą, 
kad jį greičiau surusinti ir už-

Sovietų Sąjungą, o taip pat visą 
teritoriją, kurią Churchillis te
bevadino "Rytų Lenkija".

Churchillis^ bUVo pasiruošęs 
tartis šiuo reffenu' bet susidūrė 
su stipriu Washingtono pasiprie
šinimu, kuris skaitė, kad tų kraš
tų prijungimas prieSovietųRusi
jos prieštarauja Atlanto Chartai, 
prie kurios rusai irgi prisidėję. 
Kai Molotovas gegužės 23 d. nu
vyko į Londoną, Edenas pasiūlė 
vietoj teritorialinės sutarties, pa- 
sirašyti bendrą viešą sutartį dvi
dešimčiai metų, paliekant sienų 
klausimą nuošalyje. Tokiais pa
grindais sąjunga tarp Anglijos ir 
Sovietų Rusijos buvo pasirašyta 
gegužės 26 d.

Bet dar buvo antrojo fronto 
klausimas, kurį Stalinas ameri
kiečiams ir anglams be perstoji ■ 
mo kėlė nuo 1941 m. vasaros. 
Gen. Marshall pasiūlė 1942 m. 
rudenį bandyti užimti Brestą ir 
Cherbourgą, kas nelabai patiko 
Churchilliui, bet pačios idėjos 
neatmetė.

1941 m. ir kurį laiką 1942 me
tais Churchillis Sovietų Rusiją 
laikė abejotinu sąjungininku, jai 
duodamas maža vilties išsilaiky
ti. Savo laiške ambasadoriui Sir 
Stafford Cripps 1941 m. spalio 
28 d. jis rašė:

"Aš suprantu jūsų situaciją, bet 
rusai neturi pagrindo mums dary
ti priekaištų. Jie patys išaudė sa
vo likimą... palikdami Hitleriui 
laisvas rankas Lenkijoje. Jie pa
tys atsisakė nuo tikrojo antrojo

fronto, leisdami vokiečiams su
naikinti prancūzų armiją. Jei mes 
būtume užpulti ir sunaikinti 1940 
m. birželio ar rugpiūčio ... rusai 
būtų pasilikę labiau negu abe
jingi”.

Tuo metu Anglija žinojo, kad ji 
turėtų pakelti visą svorį antrojo 
fronto. Churchillis turėjo kitų pla
nų: išsilaipinti šiaurės Afrikoje, 
arba išlaisvinti Norvegiją.o apie 
išsilaipinimą į Prancūziją galė
jo būti galvojama ne anksčiau 
1943 m.

"Mūsų svarbiausia užduotis yra 
apginti Indiją... Leisdami vokie
čiams ir japonams susijungti In
dijoje arba Artimuose Rytuose, 
mes susilauksime neapskaičiuo
jamų nuostolių, kas mano akyse 
prilygtų rusų atsitraukimui už 
Uralu, arba jų taikos pasirašy
mui su Vokietija. Indija šiuo 
metu neturi jokiu būdu patekti į 
priešo rankas".

J šitą "vokiečių su japonais 
susijungimą" Rooseveltas žiūrė
jo skeptiškai ir kartu su gen. Mar- 
shallu troško rusams pagelbėti, 
atidarant 1942 metais antrąjį fron
tą. Tokį bent įspūdį parsivežė 
Molotovas iš Washingtono, kai 
Rooseveltas du kartu užtikrino 
Molotovą, jog antrasis frontas 
bus atidarytas 1942 m. , o gen. 
Marshall pasakė, kad Amerika 
pilnai pasiruošusi tokiai opera
cijai. Komunikate, kuris buvo pa
skelbtas birželio 11 d.,buvo sa
koma: "Laike pasitarimo abiejų

leisti vietą atėjūnam Lietuvoje.
Taip liūdnos padėties akivaiz

doje mes, kaip žydai, turime sa
vo skriaudą apeliuoti į pasaulinę 
opiniją kad paveikti rusifikacijos 
procesą. Nuolat ryŠkintina taip 
pat okupanto pagrindinės kolonia
lizmo ir imperializmo apraiškos, 
būtent: 1) Lietuva jėga įjungta į 
Sovietų Sąjungą; 2) Lietuvoje vieš
pataują rusai primeta savo valią 
vietos gyventojams; 3) Rusai vyk
do sistematingą krašto koloniza
ciją ir 4) Rusai vykdo krašto eks
ploataciją, pajungdami krašto Ūkį

„ PLANINGAS TAUPYMAS
%Į-moka g0uts dMoendui
■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!PRADĖK TAUPYTI

Maskvos planui ir vergais pavers
dami Lietuvos darbo žmones.

Tai liūdnoji medalio pusė. Yra 
ir džiuginančių reiškinių.

Jūs turėjote šiandien progos 
išgirsti Valstybės Sekretoriaus 
p. Dean Ruskpareiškimą,padary- 
tą š.m. Vasario 16 d. proga. Ei
lė metų kai jo panašiais pareiški
mais pakeliama lietuvių vergovė
je ir laisvėje dvasia. Mes begalo 
dideliai dėkingi p. Valstybės Sek
retoriui už taip gražius paguodos 
ir vilties žodžius.

šiemet, kaip ir ankstesniais me
tais, gėrėsimės JAV senatorių ir 
kongresmanų kalbomis, kuriomis 
bus iškeliama mūsų skriauda ir 
padrąsinama vilties nenustoti. 
Mums džiugu matyti garbingą 
kongresmaną John J. Rooney šian
dien savo tarpe. Lapkričio mėn. 
mes gėrėjomės jo kalba pasaky
ta Madison SąuareGarden sąskry
dyje, New Yorke.

Mes dėkingi už nuoširdžią už
uojautą lietuvių tautos nelaimė
je, kuri atspindi skaitlingų guber
natorių ir miestų majorų prokla
macijose.

Kai pernai rusai vertė Lietu-
vos gyventojus dėkoti ir džiūgau
ti dėl užkarto lietuvių tautai jun
go, masiniais susirinkimais, ei
senom, ir ypač manifestacija New 
Yorke, mes atidengėm Lietuvos 
okupanto tikrąjį veidą. Padėkos iš 
laisvo lietuvio jam nebesulaukti.- 

Džiugu, kad Lietuvos pavergi
mo sukaktį mes atžymėjom ir di
desniu mūsų veiksnių darnumu ir 
reakcija prieš okupanto bandymą 
skaldyti laisvojo pasaulio pastan
gas kovoje už Lietuvos išlaisvi
nimą.

Tai suglaustas mūsų skriaudų 
ir džiaugsmų balansas. Tačiau 
mūsų skundas -- ne marinančio 
nusiminimo. Jame glūdi viltis. 
"Ji skelbs naują rytą ir prisi
kėlimą..."

"Mūs kruvinos skriaudos ir 
dygūs vargai

Ir liūdinčiais kryžiais pasvi
rę kapai -

Tai sėkla šviesaus Lietuvos 
atgimimo."

(Putinas)

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

atradimi ir paakladJal
9 T«l. ryto iki 4 »«L po ploty. 

KetviitadleaĮ >oo 9 voL ryto iki 8 ». vok. 
šoAiodloaJ hao 9 vai. ryto iki 1 vai. po piety 
Traita&eaį oUaryto vioy dlray.
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AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS

kraštų atstovai sutarė, kad yra 
labai skubus reikalas atidaryti ant
rąjį frontą Europoje 1942 m. lap
kričio mėn.".

Churchillis vos susivaldė nuo 
tokio Washingtono neapgalvoto 
žingsnio. Bet jis nepabijojo pa
tiekti savo pastabas, kai Moloto
vas grįždamas sustojo Londone.

"Yra neįmanoma iš anksto nu
statyti, ar situacija leistmomen- 
tui atėjus,realizuoti tokią opera
ciją. Mes negalime nieko pažadė
ti šitoje srityje. Tačiau, jei sąly
gos leis įgyvendinti planą, mes ne
dvejosime".

Kalba ėjo apie anglų ir ameri
kiečių išsilaipinimą Europoje 
1942 m. rugpiūčio ar rugsėjo mė
nesį. Molotovas tikėjosi, kad dėl 
tos priežasties mažiausiai 40 vo
kiečių divizijų bus atitrauktos iš 
rytų fronto.

Birželio 13 d. Molotovas lėktu
vu per Skandinaviją grįžo į Mask
vą. Pirmą kartą nuo karo pra
džios Kremliuje buvo sušauktas 
Vyriausios Tarybos susirinki
mas, į kurį suvažiavo užsienio 
diplomatai iš Kuibičevo. Prie 
Kremliaus vartų stovėjo automo
bilis net su japonų vėliava. Seno
je carų salėje, galinčioj talpinti 
1200 atstovų, susirinko daug mo
terų ir uniformuotų karių. Bet 
buvo daug tuščių vietų.

Molotovui kalbant, visų dėme
sys buvo įtemptas,laukiant kas bus 
pasakyta apie antrąjį frontą. Bet 
Molotovas pasitenkino tik pasa
kyti, kad Washingtone ir Londone 
šis klausimas buvo plačiai disku
tuotas ir reikia tikėtis, kad prie
šas greit pajus trijų sąjungininkų 
didėjančio karinio kolaboravimo 
svorį.

Po to buvo leista pasisakyti at
stovams, tarp kurių ir "Sovieti
nės Lietuvos atstovas" Justas 
Paleckis gavo žodį, pareikšda
mas savo įsitikinimą kad nebus 
vėlinamasi su antruoju frontu ir 
jis bus atidarytas Europoje 1942 
m., nes tai esąs ir pačios Ameri
kos ir Anglijos interesas. Latvių, 
estų, gruzinų ir Uzbekstano "at
stovai" panašiai kalbėjo.

"Medaus mėnuo" tarp rusų ir 
anglų-amerikiečių tęsėsi neil
gai. Amerikiečiams ir anglams 
išsilaipinus šiaurės Afrikoje, so
vietai aiškiai pradėjo rodyti savo 
nepasitenkinimą, ypač jiems per
gyvenus stiprius pralaimėjimus 
Charkove ir Kerče.

Sovietai tuos pralaimėjimus pri - 
skiria savo blogai gynybos orga
nizacijai, kad buvo silpni armijų 
štabai ir bloga priedanga nuo prie
šo aviacijos puolimų. Kerčo ar
mijai vadovavęs gen. Kozlovas ir 
vyriausias politinis komisaras 
Meklis buvo nušalinti, lygiai kaip 
ir kiti karininkai ir politrukai. 
Jie buvo apkaltinti "praradę lai
ką diskutuodami karo komitete", 
vietoj aktyviai veikę.

Meklis buvo vienas svarbiausių 
kaltininkų 1937-1938 m. vykdytų 
armijoje valymų ir buvo jaunųjų 
karininkų nemėgiamas, tad jo nu
šalinimas negalėjo praeiti tylo
mis.

Charkovo pralaimėjimą 1942 
m. gegužės mėnesį norėta nu
slėpti nuo žmonių, gal dėl to,kad 
pats Stalinas pralaimėjime su
vaidino didelę rolę.

Dar 1942 m. kovo mėn. sovietų 
vyriausioji vadovybė pasiruošė 
milžiniškai ofenzyvai Ukrainoje, 
kuri turėjo leisti rusų armijai 
šiaurėje pasiekti Gomelio-Kije- 
vo liniją, paskui iki dešiniojo 
Dniepro kranto ir pietuose iki Ni
kolajevo prie Juodosios jūros. 
Bet trūkstant rezervų, buvo atsi
sakyta nuo to milžiniško plano ir 
pasitenkinta mažiau ambicinga 
operacija, Charkovo išlaisvini
mu. Viena dalis rusų armijos tu
rėjo smogti Charkovo šiaurėje, 
kita pietuose iš Barvenkovo ba
zių, kur rusai buvo žiemą įsi
taisę. Bet vokiečiai kaip tik šia
me sektoriuje irgi ruošėsi ofen
zyvai. Sovietai pradėjo pirmieji, 
gegužės 12 puldami Charkovą, 
bet rusų kariuomenės dydis šioj 
vietoj neviršijo vokiečių. Ge
gužės 17 d. vokiečiai stipria tan
kų ir aviacijos jėga puolė rusų 9- 
tą armiją prie Slaviansko ir Bar
venkovo, priversdami rusus at
sitraukti už Dniepro ir atidengti 
savo smogiamąjį sparną, kuris 
progresavo į Charkovą. Tas žy
gis į Charkovą buvo daromas Sta
lino įsakymu^nežiūrint visų Chruš
čiovo protestų, kuris matė, kad 
rusų kariuomenė patenka į spąs
tus. Rusų tankai į kautynes buvo 
atsiųsti pavėluotai ir nebegalėjo 
išgelbėti situacijos.

Chruščiovas bandė įkalbėti 
Staliną sulaikyti ofenzyvą, bet Sta
linas buvo užsispyręs, ir reikala
vo, kas neatsitiktų, pultiCharko-

Diena fs dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * ¥ *

ŠTAI DAR VIENA patikslinimo besiprašanti patarlė: neperšokęs 
per tvorą, nesakyk op! Tai kada gi sakyt? Op! -- jaustukas išreikš
ti pasiraginimui, pasidrąsinimui, todėl jis ir išsiveržia pačioj šuolio 
pradžioj, o negale. Kas gi sako op! jau peršokęs per tvorą. Tada lai
kas ir vieta jau kitam jaustukui, pavyzdžiui, aaa! Pasitenkinimo ir 
atsipalaidavimo, o ne drąsinimosi išraiška. Būtų tiksliau sakyti — 
neperšokęs per tvorą, nesakyk aaa! Arba dar tiksliau-- nesakyk op!, 
nepasirengęs šuoliui. Tai yra, —neįsižiūrėjęs, kur ir kokia ta tvora 
kurią nori peršokti, neįvertinęs, kokio reikia įsibėgėjimo, kokio op!

Algis Zaparackas (Dirvos 18 nr.) paskelbė įdomią žinią, — kad 
jaunimas ėmėsi žygių išrūpinti Baltijos kraštams skirtas radijo pro
gramas Radio Free Europe rėmuose. Sveiki atvykę! Sėkmės!

O visdėlto tolesnieji, ypač baigiamieji dėstymai tame praneši
me kelia abejojimų. Sako, kad "Tas" (kas?) "primygtinai rodo, kad 
mūsų jaunimas, sugebąs pajusti šios dienos reikalavimų pulsą, ir sa
vuosius veikimo metodus sugeba pritaikyti prie situacijos. Mūsų jau
nimo akcijai nėra būdingos suakmenėjusios pozos ar seniai atgyven
tieji veiklos metodai. Todėl, atrodo, ir jųjų darbas gali tikėtis pa
siekti žymiai palankesnių rezultatų". Ir pagaliau: "Jaunimas niekad 
nesustos pusiaukely, bet kiekvieną užsimojimą praves iki galutinio 
laimėjimo".

Puiku. Bet tai skamba jau kaip op-op-op! ir netop-aaa!O 
iš dėstymo apie to klausimo tyrinėjimus atrodo, kad tvorą per
šokti pasiryžusieji dar neatrado nei kur ji ištikrųjų yra. Be to, la
bai lengvai patikėjo, kad pakeliui tėra viena tvora -- biudžetinė...

Free Europe direktorius sakė tikrą teisybę, kad baltiškoms 
radijo programoms biudžete nėra pinigų, tad vien jau dėl to nieko 
negalima pradėti. Bet kodėl būtent šiam reikalui jau keliolika me
tų vis neatsiranda pinigų, -- to direktoriaus niekas gal neklausė, o 
jei būtų klausę, tai nežinia, ar būtų prasitaręs, kur ir kiek dar yra 
tvorų, užtvėrusių tą pinigų paskyrimą...

Iš A. Zaparacko dėstymo matyt, kad tuo reikalu pradėjusieji 
rūpintis, jau paklydo ir gretinasi ne prie tos tvoros, kuri kliudo bal
tiškųjų radijo programų reikalui. Sako "Kongrese yra pakankamai 
Baltijos tautų bičiulių, kurie tikrai balsuotų už Free Europe biudže
to padidinimą"... Deja, iš tų šiaudų nebus grūdų, nes Free Europe yra 
privati organizacija, ir ne Kongresas lemia jos biudžetą. Draugai 
Kongrese, galvojantieji apie RFE veikimo tyrinėjimą, bene bus užsi
miršę, kad RFE yra ne VOA.

Teisybė, kaikurie laikraščiai parašo, kad ir iš valstybinių fon
dų esą įdedama lėšų į Free Europe biudžetą. Pati FE to niekad ne
patvirtino, nors išsigynimas ne visus įtikina. Be konkrečių duomenų 
apie valdinių lėšų naudojimą tam reikalui, Kongresas į jį tiek tegali 
kištis, kaip, sakysim, į Dirvos redagavimą, arba, geriausiu atveju, 
kaip į kitų privačių radijo ar televizijos stočių veikimą. O tai yra la
bai nedaug.

Žinoma, RFE savo programas skiria užsieniams. Tos pro
gramos yra didžia dalimi politinio pobūdžio. Taigi, ui yra priva
čios organizacijos kišimasis į užsienio politiką2. Jeigu valdžia to 
nekliudo ar gal net laimina (visi prezidentai yra raštu pareiškę to
kių palaiminimų), tai ir be ypatingo įžvalgumo galima numanyti, kad 
RFE savo politiką, -- kam ir ką kalbėti — turbūt, nustato sutarti
nai su šio krašto užsienių politikai vairuoti kompetentingais parei
gūnais. Bet niekas neįrodys, ką tiepareigūnai pataria. Juo mažiau te- 
įrodys, kad tie patarimai turi privalomos galios. Viena yra žinoma, 
kad FE vadovybė norėjo turėti RFE rėmuose programas ir į Balti
jos kraštus. Bet neperšoko kažkur sutiktų, viešai nematomų tvorų. 
O bandė šokti — kaikada jau net ir op! šūktelėję -- maždaug kas 
antri metai, nuo 1950-jų. Iš to galima numanyt, kad biudžetinė tvo
ra čia ne vienintelė ir, greičiausia,nepagrindinė. Ji gal ir savaime 
išnyktų, jei pavyktų surasti, prieiti ir peršokti tą kitą ar kitas. Tuo 
tarpu op-op-op! dar perankstyvas.

vą, kas dar labiau pablogino situ
aciją.

Apie šį mūšį Chruščiovas 1956 
m. slaptame raporte XX partijos 
kongresui pasakė:

"Kada padėtis pasidarė ypatin
gai pavojinga prie Charkovo, pro
tas diktavo atsisakyti nuo pagrin
dinio objektyvo, kuris buvo apsup
ti šį miestą. Mes painformavome 
Staliną, kad situacija reikalauja 
pakeisti operacijos planus. Bet 
Stalinas atmetė pasiūlymą ir įsa
kė operaciją tęsti, nors mūsų 
armijai grėsė apsupimas ir su
naikinimas... Aš telefonavau Va- 
silevskiui (Vyriausiojo Štabo vir
šininkui) maldaudamas Stalinui 
paaiškinti situaciją. Bet Vasilevs
kis atsakė, kad Stalinas nieko ne
nori girdėti. Tada aš telefonavau 
Stalinui į vilą. AtsiliepėMalenko- 
vas. Aš pasakiau, kad noriu as

meniškai kalbėti su Stalinu. Bet 
Stalinas atsakęs, kad aš turįs kai 
bėti su Malenkovu... Aš dar kartą 
prašiau mane sujungti su Stalinu. 
Bet jis atsisakė kalbėtis, nors bu
vo per keletą žingsnių nuo telefo
no. Pagaliau,išklausęs mūsų pra
šymą > Stalinas pasakė: "Palikit 
dalykus kaip yra". Kokie viso to 
buvo rezultatai? Baisesni negu 
laukėme. Vokiečiai apsupo mūsų 
armijas. Mes praradome šimtus 
tūkstančių kareivių".

Vokiečių informacijomis, tada 
prie Charkovo į nelaisvę pateko 
200,000 rusų kareivių.

Tretysis didelis rusų pralai
mėjimas buvo prie Sevostopolio. 
Užėmus šią tvirtovę, vokiečiams 
kelias į Kaukazą pasidarė atvi
ras ir jie skubėjo, rusams nepa
jėgiant sulaikyti.

(Bus daugiau)

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y ,.5()0’’ kostiumai ir paltai, 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.
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LIETUVIU KALBA JAUNIMUI
Kovai su nutautėjimo grėsme 

naudojame šeštadienines mokyk
las. Jų tinklas nemažas, bet ir 
jis, toli gražu, nepasiekia visų 
šeimų turinčių mokyklinio am
žiaus vaikų. Mokyklinė sistema 
su nustatyta programa, vadovė
lių ir sąsiuvinių aprūpinimu, mo
kytojų kursais ir net pedagoginiu 
institutu, švietimo vadovybėmis 
ir tarybomis, dar neišsprendžia 
kalbos vartojimo ir tinkamo iš
vystymo klausimų.

Esamose aplinkybėse kalbos 
išlaikymas sudaro problemą, ne
kalbant jau apie jos vystymą ir 
ugdymą platesne prasme. Norint 
galima išmokti bet kurią kalbą, 
bet ją išmokus ir norint išlai
kyti reikia nuolat tobulinti, nau
dojant ją ne-tik kasdieniniame gy
venime, bet plečiant žodyną ir 
taikant prie įvairiausių gyveni
mo apraiškų.

Ir lietuvių kalbos ugdymas, 
neprivalo ribotis mokyklų, stovyk
lų ar kursų klasėse. Jei bręstąs 
ir gyvenimui besiruošiąs jauni
mas neturės progų lietuvių kal
bą vartoti visuomeniniame ir kul
tūriniame gyvenime, jo kalbos ap
imtis ribosis tik tuo, kas mokyk
loje išmokta ir kiek reikia, kad 
su tėvais susikalbėti.

Jau dabar pastebimas žymus 
skirtumas kalbos žodingume tarp 
tų jaunuolių, kurie dalyvauja lie
tuviškose organizacijose ir kurie 
ne. Organizacijose dalyvaują tu
ri progų ne tik savitarpyje pasi
kalbėti, bet ir dalyvauti diskusi
jose, joms vadovauti, paruošti 
referatą, eilėraštį ir t.t. Visatai . 
pareikalauja ne tik platesnio žo
dyno, bet ir visos eilės Žodžių 
supratimo, ne tik mechaniško pri
siminimo.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turini ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1966 metų 
kovo 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1966 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma 
500 dol.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

The Lithuanian Newspaper

Established 1915

Jaunimo platesnis įtraukimas 
į organizacijų veiklą turi ne tik 
tą privalumą, kad kas nors galės 
pavaduoti "pavargusius" veikėjus 
ar jau visuomenei nusibodusius. 
Tas įtraukimas turi kur kas gi
lesnę prasmę. Turime užbėgti 
už akių Algirdo Budreckio pra
našavimui, kad mūsų organizaci
jų protokolus neužilgo teks rašy
ti anglų kalba. Turime užbėgti 
už akių pranašavimams, kad ir 
diskusijos lietuviškose jaunimo 
organizacijose privalėsią vykti 
dviem kalbom.

Šitokiems reiškiniams išveng
ti privalome atkreipti didesnį dė
mesį į veikiančias jaunimo orga
nizacijas ir veiklesniems bei la
biausiai susipratusiems jų na
riams neužkirsti kelio reikštis ir 
kitose mūsų organizacijose, ku
riose iki šiol visi etatai būna už
imti "prityrusių" ir "nepakeičia
mų" veikėjų.

Visuomeniniame darbe vietos 
visiems užteks. Užteks ir darbo. 
Jaunimui durys į visuomeninį 
darbą privalo būti plačiai atver
tos, jei ne tik kalbam ir rašom, 
bet ir rimtai sielojamės to jau
nimo išlaikymu lietuviškose gre
tose.

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ!

Diskriminacija 
Panemunėlio 
geležinkelio 
stoty

Panemunėlio geležinkelio stoty 
žmonės ypatingai vaizdžiai paty
rė skirtumą tarp vietinės ir so
vietinės priklausomybės įstaigų. 
Vieškeliai, taigi ir susisiekimas 
autobusais Lietuvoj dar maždaug 
"savas", nes valdomas Vilniuj 
esančių įstaigų. Geležinkelių net 
ir "tarybinė" Lietuva savo nebe
turi. Jie yra Maskvos visiškai nu
savinti. Su geležinkeliais kartu nu
savinta ir Panemunėlio geležin
kelio stotis.

Čia pat, prie geležinkelio sto
ties, yra ir autobusų stotis. Bet 
tik "stotis”, tai yra, vieta, kur 
autobusai sustoja. Vieta visai pli
ka, be jokio pastato, net be pašiū
rės autobuso laukiantiems kelei
viams nuo lietaus pasislėpti. Su
prantama, keleiviai, ypač lyjant, 
jaučiasi galį užeiti į erdvią gele - 
žinkelio stoties patalpą, Lietuvos 
lėšomis ir lietuvių rankomis pa
statytą. Ir vietos ten, kiek tik no
ri, nes traukiniais važiuojančių 
keleivių esti tik vienas kitas iŠ 
Šios stoties. Bet čia jiems sker
sai kelią stoja tipinga rusiška biu
rokratija: — Kieno jūs keleiviai? 
-- klausia raudoną kepurę užsidė
jęs stoties viršininkas. Kas pri
sipažįsta, kad autobuso laukia, — 
tą lauk. Kas pagudrauja ir pasi
sako traukinio laukiąs, viršinin
kas pareikalauja, kad tuoj pirktų 
bilietą...

Pagaliau, vietos gyventojai su
vedė geležinkelių stoties virši
ninką su autobusų viršininku ir 
tie, abu lietuviai, susitarė, kad 
autobusų kontora primokės de
šimt rublių per mėnesį valytojai 
ir tegu bus patalpa visiems ke
leiviams. Bet reikalas užkliuvo 
pas aukštesnį viršininką, Šiau
liuose. "Didieji broliai" iŠ te
nai pagrasė stoties virŠininkuit 
— Tik pabandyk leisti paša
linius į stotį — neteksi tar
nybos!

Pagaliau, po "aukštesnio ly
gio derybų", anot korespondentų, 
"praėjusį rudenį iš Šiaulių apy
gardos atvyko rimtas atstovas", 
kurio nei pavardės, turbūt tautų 
draugystės sumetimais, kores
pondentai nemini. Tas apskai
čiavo, kad autobusų valdyba, jei 
nori naudotis geležinkelio stoties 
laukiamąja patalpa, turi mokėti 
600 rublių per metus už patalpos 
priežiūrą, šildymą, baldų amorti
zaciją. Autobusų kontora griebėsi 
už galvų. Jie iš tos vietos už bi
lietus per metus iš keleivių tiek 
nesurenką, o dabar visą geležin
kelio stotį išlaikyti...

Geležinkelio "savininkai", ta
čiau, nenuolaidūs. Stoties virši
ninkas vėl varinėja iš stoties pa
talpų "svetimus" keleivius. Ko
respondentai aprašė tą istoriją 
Tiesoj (1966-26), turbūt, kaip pa
vyzdį, parodantį, kaip "tarybinėj 
santvarkoj žmogus visada pirmoj 
vietoj"... (ELTA)

VASARA BŪSIĄ JAU
3 MILIJONAI
GYVENTOJŲ LIETUVOJE

Apytikriai apskaičiuota, kad 
dabartinėse Lietuvos ("LTSR") 
ribose yra du milijonai devyni 
šimtai aštuoniasdešimt du tūks
tančiai gyventojų. Esant dabarti- ■ 
niam prieauglio spartumui, apie 
Šių metų vidurį būsią jau pilni 
trys milijonai. Tai rodo, kad da
bartinis natūralus gyventojų 
prieauglis Lietuvoj yra 1.2%per 
metus. 1939 metais (be Vilniaus) 
tas prieauglis Lietuvoj buvo 
1,05%. (ELTA)

BOLŠEVIKŲ
KOLCHOZOMANIIA
NEPAGYDOMA

Maskvoj rengia naujus vidaus 
tvarkos įstatus kolchozams. Jais 
teks vadovautis ir Lietuvos žem
dirbiams. Bet pusantro šimto na
rių komisijoj, kuri turi parengti 
tų įstatų projektą, iš Lietuvos 
bus tik keturi, ir tie patys — 
akli visų ligi šiol įvairiai kaita
liotų stalininės - chruščiovinės 
kolchozomanijos užsimojimų vyk-

Jaunimo Centro tautinių šokių grupės šokėjos, vadovaujamos p. Brazdienės, šoka Kepurinę Nepriklau
somybės šventės minėjime Chicagoje. A. Gulbinsko nuotrauka

TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVO 
PARAMA METINE VEIKIMO APŽVALGA

Kiekvienas organizuotas vie
netas, o ypatingai ekonominės- 
finansinės institucijos, daro sa
vo apyskaitinių metų pranešimus 
per susirinkimus, spaudą, radi
ją ar televiziją. Lietuvių kredito 

AKTYVAI.

Kasa
Einama s-ta Banke 
Indėlis — Society 
Asmenines Paskolos 
Ilgalaikės nekil. turto paskolos 
Trump. nekil. turto paskolos 
Investacijos į vertybės poperius 
Nekiln. turtas — Courtl. Packers 
Kiln. turto paskola 
Raštinės inventorius 
Pirmyn apmok. Draud.
Negautos palūkanos už indėlius 
Pereinamos sumos

PASYVAI
Šėrų kapitalas
Indėliai
Atsargos kapitalas
Specialus Fondas 
Akceptuoti čekiai 
Mirusių narių indėliai 
Paskola — O. C. C. Society 
Pereinamos sumos 
1965 Nepadalintas pelnas

Kaip matome Parama yra įpu
sėjusi į tretįjį milijoną ir jos 
operacinis veikimas prilygsta 

dytojai. Du iš valdžios viršūnių — 
pats A. Sniečkus ir žemės ūkio 
ministras M. Grigaliūnas, kiti 
du -- patys uoliausi Lietuvoj kol
chozų urėdai (pirmininkai), aukš
čiausiais ordinais apdovanoti val
džios vietininkai: V. Adomavičius 
(iŠ Marijampolės kaimynystės) ir 
K. Macevičius iš Kėdainio rajo
no. Būdami tik keturi iš pusant
ro šimto, jie iš viso negalėtų ko
misijoj turėti įtakos, bet būdami 
tik nuolankūs Rusijos bolševikų 
partijos vadų pritarėjai, jie ir ne
bandys pratarti tikrųjų Lietuvos 
žemdirbių nuomonių.

Kai naujų įstatų projektas bus 
paskelbtas tos komisijos jau ap
svarstytas, šauks kolchozininkų 
suvažiavimą -- irgi Maskvoj, iš 
visos imperijos. Suvažiavimas 
bus "antspaudas" projektui. Juo 
bus antspauduotas ir Lietuvos 
žemdirbių tolimesnis kelerių ar 
keliolikos metų likimas.

(ELTA)

PASKOLINTI KACETININKAI
VILNIUJE

Iš visos Rusijos į Vilnių buvo 
suvežti dar tebegyvi buvusieji 
Osviencimo (Auschwitzo) koncen
tracijos stovyklos kaliniai, iš vi
so du šimtai. Buvo jųtarpekiekir 
iš kitų stovyklų (kacetų). Tai bu
vo vienas iš kasmet Rusijoj rengia
mų tokių buvusių nacių koncen
tracijos stovyklų kalinių suvažia
vimų. Šį kartą suvažiavimo vie
ta buvo parinkta Vilniuje, nors su
važiavime nebuvo nei vieno lie
tuvio.

Lietuviai kalėję nacių stovyk
lose nebuvo nei paminėti. Mat, 
keli iš jų savo metu grįžę Lie
tuvon, dabar jau mirę, o gyvie
ji visi Vakaruose. Šiems bolše
vikai vengia pripažinti buvusių na 
cių kaliniųvardą. (ELTA) 

kooperatyvas Parama, būdama 
viena iš tų ekonominių-finansinių 
institucijų, patiekia savo nariams 
bei plačiajai visuomenei 1965 m. 
metinės apyskaitos palyginimą su 
1964 m.

1965 1964
gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.

2,000.00 2,000.00
102,916.00 99,487.00
200,000.00 100,000.00
537,310.00 507,542.00

1,116,111.00 1,064,630.00
362,270.00 230,193.00
41,697.00 40,697.00
43,000.00 43,000.00

5,030.00 10,955.00
4,045.00 5,057.00

525.00
5,750.00

342.00 6,141.00

2,420,996.00 2,109,702.00

579,711.00 638,385.00
1,592,331.00 1,367,655.00

32,473.00 28,578.00
17,291.00 17,291.00
14,522.00 15,748.00
23,874.00 4,974.00

132,000.00 5,000.00
1,339.00 1,681.00

27,395.00 30,390.00

$2,420,996.00 $2,109,702.00

banko veikimui. Patiekti daviniai 
rodo, kad beveik visos balanso 
pozicijos yra padidėjusios, ypa
tingai indėlių sąskaita net $224, 
076.00. Visų aktyviųjų balanso 
pozicijų didėjimas rodo, kad Pa
rama auga ir stiprėja. Todėl vi
sai pilnai ši įstaiga galėtų vadin
tis Lietuvių Bankas Toronte.

Buvo laikas ,kada vienas kitas 
abejojo Paramos išaugimu ir apie 
ją skleidė įvairius gandus, ta
čiau tos pranašystės neišsipildė. 
Paramos nariai visa tai gerai su
prato ir tiems pranašautojams 
nepatikėjo. Paramos kooperatinė 
veikla davė tikrai gražius ir pa
sigėrėtinus rezultatus. Pastarųjų 
metų balansas, kaip matome, pa
šoko net $311,294.00. Galima už
tikrinti, kad Paramos vadovybė iš 
savo pusės ir toliau darys visa, 
kad kiekvienas taupytojas ar sko
lintojas turėtų kuo geriausias są
lygas: galėtų gauti didesnes palū
kanas už savo santaupas ir mokė
tų mažesnį procentą už paskolas.

Pagal dabartines sąlygas mes 
niekur nerasime Toronte, kad 
kitos finansinės įstaigos duotų 
nekilnojamo turto paskolas iš 
6 1/2% ir asmenines --iš 7%, 
mokamus nuo balanso likusios su - 
mos, ir dar plius nemokamus gy

ATVAŽIAVĘ į chicagą 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL.

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę
RADUO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS

MUZIKOS NAMUS
PIANAI IR VARGONAI

Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505
Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

vybės ir paskolų draudimus. Gy
vybės draudimas priklauso nuo 
santaupų dydžio ir amžiaus. Pav., 
jei narys iki 55 metų amžiaus 
sutaupė $2,000.00, tai jam mirus 
jo įpėdiniai gauna draudimą 
$2.000.00. Asmeninės paskolos 
draudžiamos iki $5,000.00, Nario 
mirties atveju Šią paskolą apmo
ka draudimo įstaiga.

Ryšium su praėjusių metų ba
lanso padidėjimu galima prama
tyti, kad 1966 metai Paramai duos 
dar geresnius rezultatus, todėl 
dar šiandien reikia rimtai pagal
voti, ar jo santaupos duoda jam 
pakankamą pelną. Daugelis narių 
ir nenarių, kurie laiko savo san
taupas už žymiai mažesnį procen- 

“ tą, yra pats geriausias laikas per 
kelti jas į Paramą. Ypatingai no
rėtume atkreipti dėmesį į tuos, ku
rie skolinasi Paramoje, o laiko 
pinigus kituose bankuose. Taip pat 
kartais, girdime nusiskundimų, 
kad dideli atstumai neleidžia pil - 
nai naudotis Paramos patarnavi
mais. Šitą kliūtį pilnai galima pa
šalinti siunčiant pinigus paštu, 
išrašant čekį: "Parama (Toronto) 
Credit Union LTD" vardu. Tas 
būdas yra pilnai saugus ir niekas 
kitas tuo čekiu negali pasinaudo
ti. Jeigu kiltų kokių nors abejo
jimų, tai prašome paskambinti 
Paramai šiuo telefonu: LE-2- 
8723 ir visuomet gausite pilnas 
informacijas. Taip pat kviečiame 
visus narius, ir dar neįstojusius 
nariais, dalyvauti mūsų metinia
me susirinkime, kuris įvyks šių 
metų vasario mėn. 27 d. 3 vai. 
po pietų UkrainianCulturalCent- 
re salėje, 85 Christie St., arti 
Bloor St., W., ties Wįllowdale 
parku.

Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
Paramos Valdyba

SLA PILDOMOSIOS 
TARYBOS RINKIMAI 

KOVO MĖN.

SLA vadovybė, prisilai
kydama veikiančių nuosta
tų, savo organizacijos kuo
poms ir nariams paskelbė, 
kad SLA Pildomosios Tary
bos rinkimai bus atliekami 
š. m. kovo mėnesyje. SLA 
kuopos raginamos kovo mė
nesyje sušaukti visuotinus 
narių susirinkimus, kurių 
metu būtų atlikti minėti 
rinkimai.
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Ilgas iešmo drožimas
Kaip minėjome, anot Vliko pir

mininko, Lietuvos laisvinimo sam
pratoje pradėjo atsirasti ne tik 
spragų, bet ir neaiškumų. Kai ku
rie iš jų aiškūs, kiti paties pir
mininko pripainioti, kaip pvz. ta
sai apie "savotiškus pragmatis- 
tus", kurie kultūrinį pradą labiau 
vertina už politinį ir todėl "logiš
kai veda į tam tikrą santykiavi
mą su okupuotu kraštu"...

Kiti jo nurodyti neaiškumai bu
vo aiškesni, maždaug visai aiš
kūs.

Tiesa, kad "Lietuvos valstybin
gumo samprata vis labiau blanks
ta", bet lygiai būtų tiesa atsimin
ti, kad protarpiais ji iš naujo, net 
jaunojoje kartoje šen ten karštai 
sužėruoja. Vliko pirmininko pra
nešime visiškai suignoruotas Ko
mitetas Lietuvos Nepriklauso

mybei Atstatyti susidėjo pradžioje 
tik iš penkių jaunų vyrų. O tačiau 
jis Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo idėją svetimųjų akyse 
ir mūsų tarpe parodė ir pravedė 
vis dėlto daug mažiau blankiai, 
negu per tą dvylika mėnesių Vli
kas su savo penkiolika partijų! 
Būkime sąžiningi apyskaitose.

Esą, maskviniai okupantai ir jų 
marijonetės Vilniuje, pagal V. Si
dzikauską, pakeitę taktiką --pra
dėję ieškoti ryšių su laisvaisiais 
lietuviais (?). Jų agentai užsie
nyje stengiasi sukelti abejonių 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo realumu ir įtaigoja, kad 
būtume patenkinti, kaip yra. Tai 
iš dalies, būtų irgi tiesa, tik Vli
ko pirmininkas kažkaip keistai 
nusako senai .aiškius dalykus.

Visi galėjome matyti, kad oku
pantai su laisvaisiais lietuviais 
ryšių neieško, o tik veržliau 
skverbiasi į jų tarpą, už dyką 
siuntinėdami savo propagandi
nius laikraštėlius, siųsdami vie
šus (^diplomatus", "žurnalistus") 
ir neviešus agentus, rubliais ir 
prikalbėjimais traukdami į savo 
tinklą įvairius normalius ir 
"trenktus" asmenis, idant jie per 
spaudą ir organizacijas tai atvi
rai, tai prisidengdami varytų lais
vųjų lietuvių skaldymo, dvasinio 
drumstimo ir šmeižimo akciją.

Okupantai ne "įtaigoja tenkintis 
tam tikra Lietuvos priklausomy
bės forma", ne stengiasi "sukel
ti abejonių" dėl nepriklausomy
bės atstatymo, bet nuolat ii- ko 
šiurkščiausiai rėkte rėkia, kad 
Lietuvos nepriklausomybė nieka
da nebus atstatyta (ją visuomet 
rašo kabutėse), Lietuva dabar 
"amžinai" sujunga su Rusija, ir 
tai yra didžiausia jos laisvė ir 
laimė...

kinti su pavergtųjų tautų dabar
tiniu likimu... Pripratinti žiūrėti 
į mūsų gimtųjų tėvynių padėtį, 
kaip į normalią, pastovią ir "am
žiną" ... "Įsteigti Amerikos kon
sulatą Vilniuje ir mainais sovie
tų konsulatąChicagoje"... Atsisa 
kyti "ginčų politinėje plotmėje’ 
ir "pradėti našų kultūrinį bendra 
darbiavimą be politikos"... Oku
panto beatodairinį tautos sovieti- 
nimą, rusinimą ir ūkinį apiplėši
mą vertinti "bešališkai", "objek
tyviai", paieškant daugiau jo "ge
rųjų darbų"... Nutylėti tautos lais
vės ilgesį ir jos sunkią kasdie
nos kovą... Pašiepti tuos, kurie 
bolševikų vyliams nepasidavė,ne
apako ir dar nesirengia apakti... 
Nebedrįsti reikalauti tautai tei
singumo, o tyrinėti ir aprašinė
ti, kaip bolševikai lietuvių tautos 
darbo rankomis švariai išvalo Vii-

Madų Parodai pasibaigus kalba J. Bobinienė - komentatorė. Dešinėje modeliuotojos: R. Trimakienė, 
E. Blandytė, A. Serapinaitė (skrybėlių projektuotoja), O. Jameikienė, M. Remienė, J. Pupelis, B. Raši- 
maitė, A. Prusa, M. Memėnaitė, J. Baukytė ir L. Radvilienė (kurios megstus rūbus mod. B. Rašimaitė).

Kodėl taip vėlai mes tuos "nau
jus" reiškinius pastebėjome?

Okupantas nepakeitė savo tak
tikos -- neklyskime! Tik ją pa
gerino aktyvumu ieškoti ir rasti 
daugiau įrankių, kurie neva pa
čių laisvųjų lietuvių lūpomis jam 
padėtų toliau muilinti akis ir pū
dyti laisvųjų lietuvių dvasią.

Girdi, dabar "laisvųjų lietu
vių pareiga yra vengti veiksmų, 
kurie galėtų būti aiškinami kaip 
okupacinio režimo pripažinimas 
ar bent tylus su juo apsiprati
mas"... Nagi, pvz., vienas se
nas lietuviškas savaitraštis be
veik Vliko būstinės pašonėje eina 
sau, "apsipratęs" su okupaciniu 
režimu, ir ne tyliai, o labai gar
siai, ir nebe nuo dabar, bet 
"apsipratimą" įgijęs jau prieš ke
letą metų. Jo redaktoriai ir lei
dėjai skraidė į LTSR, įspūdžius 
rašė, aiškino glaudesnių santy
kių reikalingumą, laidojosi tenai,

bendravo su sovietiniu elitu, vis 
perduodavo savo puslapiuose so
vietinės spaudos ir NKVD įstaigų 
aiškinimus, kas yra naciai mūsų 
tarpe, kas fašistai, žydų žudikai ir 
kitokie nusikaltėliai. Tame laik
raštyje dar per ilgoką laiką tek
davo matyti dabartinio Vliko pir
mininko nuotraukų ar net duoda
mų pareiškimų ir pasikalbėjimų, 
ir nepasitaikė progos niekur 
skaityti jo protesto, kad nuotrau
kos ar jo mintys šiame "apsi- 
pratusiame" laikraštyje pasiro
dydavo be jo sutikimo.

Malonu dabar buvo išgirsti pa
reigos priminimą mums kitiems, 
kad taip "apsiprasti" nereikia, - 
tik vis dėlto gana vėlai. Per tuos 
kelerius metus žingsnis po žings
nio ėmė rastis ir daugiau visokių 
bendravimų, pasimatymų, "išsi
aiškinimų": kelionių į LTSR,
susitikimų Amerikoje subesilan- niaus gatves... Fotografuotis prie 
kančiais sovietų įstaigų ir komu
nistinių organizacijų "turistais”, 
rektoriais ir bibliotekininkais, 
pastangų "kultūriškai bendradar
biauti", "informuotis", "maini- 
kauti". Na, ir visokių kitokių są
monių bei nesąmonių.

Kyla dabar triukšmai, nervavi- 
masis, graudenimai, grasinimai. 
Rezoliucijos rašomos seimuose. 
Laisvinimo sampratos plyšiai 
keliami aikštėn. Skelbiamos ra
ganų medžioklės. Kodėl tik da
bar? Okupanto agentai juk visą 
laiką skverbėsi į mūsų tarpą. 
Komunizmo ir Rusijos simpatikų 
čia visada buvo aplinkui keli tūks
tančiai. Du trys jų laikraščiai lie
tuvių kalba ėjo, kaip einą. Kar
tą dar Vokietijoje pačioje Vliko 
raštinėje dirbo šnipė. Amerikos 
Altos raštinėje dar nesenai už 
mūsų algą dirbo sovietų agentas. 
Mėgins skverbtis ir ateityje. Dėl 
to negali būti abejonių.

Ir galiausiai, kaip itin harvar- 
diškai išsireiškė Vliko pirminin
kas, - dabar "politinėse laisvų
jų lietuvių organizacijose pradė
jo reikštis centrifugalinės, at
seit išcentrinės, tendencijos"! Ne
sigirsiu, kad pajėgčiau tiksliai 
suprasti, kas tokiais žodžiais bu
vo norėta pasakyti, bet jeigu kas 
nors iš centro eina per centri- 
fugo šonus, tai matyt, kad maši
noje nebegerai.

Kaip ir kodėl tasai "centrifū
gas" atsirado?

palaidotos komunistų poetės ka
po paminklo - ir pamiršti mas
kolių sunaikinto Nežinomo Lie
tuvos Kario kapo paminklą..."

MADQ PARODOJE K- Pažėraltė
Romėnai sakydavo: "Doutdes" 

-- duok, kad gautum. O lietuvių 
tautosakoje randame pamokymą: 
"Dėka neatliksi". Vadinas, jei ga
vai kokią dovaną, turi netik padė-

Man rodos, kad čia prieš ket
verius metus buvo trumpai sumi
nėtos visos ir net daugiau aplin
kybių bei reiškinių, negu dabar 
programinėje Vliko pirmininko 
prakalboje. Ii' buvo ne tik tasai 
nudejavimas, bet ir labai aiškiai, 
sutikčiau, gal net šiurkščiai iš
keltas klausimas: kas reikėtų da
ryti?

Pabaigoje pažymėjus, kad ši
tokia sovietinių raudonkurmių ir 
apjakėlių rausimosi užmačia bu
vo jau nebe pirma, ji gaudavo at
kirčių ir pritildavo, bet dabar 
vėl dar plačiau ir arogantiškiau 
išsižiojo, straipsnyje buvo klau
siama: -

"Ir kaip jai neatsiras drąsos, 
kada ji aplinkui matė vis didėjantį 
mūsų visuomenės įmigimą, nesu
sigaudymą, tylą, gal net rezig
naciją? Kaip neišaugs jos aro
gancija, kada šiai akcijai staiga 
pristigo deramo atoveiksmio, 
rimto pasmerkimo ar nors įspė
jimo iš mūsų pagrindinių politi
nių organizacijų, "išlaisvinimo 
veiksnių" ir "Lietuvos atstovų" 
pusės? Ir kaip nekils tos kur
miarausių diversijos savimi pa
sitikėjimas, kada vietoje budraus 
ir kieto atkirčio, kai kurie mūsų 
"veiksnių" asmenys net rado gali
ma palaikyti bendravimo ir sim
patijos santykius su naujosios ga
dynės "objektyvistais"?...

Atėjo metas praregėjimui bud
rumui, tvirtam principiniam nusi 
statymui ir ilgalaikio ryžingumo 
valiai... Tai skaudi dabartis, ku
ri čia pat ir kuri liečia Lietuvą 
ir mus visus. Tai klausimas, kiek 
ir kaip sugebėsime pasipriešin
ti atšliaužiančios okupantinės di ■ 
versijos hydraimūsųvisuomenė- 

labai akivaizdžiai pradėjo reikš- Je ir spaudoje. Jos reiškimosi 
būdai, šiandien išpudruoti kul
tūrinių santykių" ir "objektyvu
mų" miltais, vis įvairėja ir įmant- 
rėja, gi jos pirštai perdaug paste
bimi ilgėja.

Metas juos nukirsti, kol nevė
lu"...

Be galo nemalonu kartotis ir 
dar nejaukiau save cituoti, bet 
vengdamas pasakoti istoriją nuo 
Adomo ir Ievos, esu priverstas 
pakartoti porą trejetą pastraipų, 
kurios buvo išspausdintos 1962 
m. kovo 23.d. Dirvos vedamaja
me straipsnyje, vardu "Raganų 
medžioklė". Turiu prisipažinti, 
kad tas vedamasis buvo mano pa
rašytas. Ir tatai įvyko beveik 
prieš keturius metus, kada jau

tis sovietinių "marijonečių" pir« 
tai laisvųjų Amerikos lietuvių 
tarpe.

Tuomet Dirvoje taip rašiau: -
"Bolševikiniai pirštai - są

moningi, jiems patarnaujanti ar 
tik sukvailinti -- vis drąsėja, vis 
giliau skverbiasi į mūsų pačių 
organizacijas, kultūrinius sam
būrius ir seną Amerikos lietu
vių patriotinę spaudą. Jų tiks
lai aiškūs. Jie nebe nuo šiandien 
gerai žinomi iš duotų slaptų Krem - nios retorikos ir gal perstiprin- 
liaus nurodymų visiems komu- tos patetikos žymiai daugiau, ne- 
nizmo agentams, veikiantiems už • gu V. Sidzikausko prakalboje dėl 
sienyje politinių emigrantų tarpe.

Ko jie siekia?
Visų pirma - mus apžlibinti ir 

nebematyti okupacijos... Susitai-

Neginčysiu, kad tame vedama
jame straipsnyje buvo per puoš-

to paties pavojaus, ką jis išdės
tė maždaug senojo Lietuvos Ai
do vedamųjų stiliumi: "... labiau 
suglaudinti kovotojų dėl Lietuvos

laisvės gretas, labiau susidraus- 
minti, mūsų kovą labiau sustip
rinti". Bet aš norėjau labiau pa
ryškinti ir, svarbiausia, apčiuo
piamai atkreipti dėmesį į tikras, 
konkrečias bėdas, o Vliko pirmi
ninkas ir šiandien tenkinasi sau- 
siausiom bendrybėm ir mistiška 
"kova", kai jos anuomet iš jo pu
sės visai nebuvo ir šiandien iš 
tikrųjų dar nematyti..

Tasai Dirvos vedamasis ir 
įkandin tuo pačiu klausimu sekę 
prof. S. Žymanto ir mano ilgesni 
rašiniai su gilesniais komenta
rais bei įrodinėjimais, tiesą sa
kant, anuomet iš karto rado atbal
sį mūsų spaudoje ir visuomenėje. 
Tik kitonišką, negu normaliai bu
vo galima tikėtis.

Anuometinis Vliko a.a. pirmi
ninkas, kaip ir dabartinis (kuris 
tada buvo tik Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininkas), su abiem 
savo veiksniais tylėjo. Visuome
ninės organizacijos vos po gero 
pusmečio ar dar vėliau pradėjo 
išsijudinti. O šiaipjau spaudoje 
ir žurnaluose - dieviškuose ir be
dieviškuose -pirmiausia pasigir
do tik mudviejų "nešvarią akci
ją" smerkiančių atbalsių: kad tai 
buvę nekultūringa, nemandagu, ne
tolerantiška, nedžentelmeniška 
damų akivaizdoje, dŽengischa- 
niška, kiaurai klaidinga, "muzie- 
jiška", nesugebėjimas įvertinti 
"didelių pasikeitimų Sovietų Są
jungoje" ir t.t.

Gal tai buvo ‘'nekultūringa" 
ir "nemandagu", - bet kiek klai
dinga, tai paaiškėjo po keturių 
metų, kai penkiolika Vliko parti
jų dabar per savo seimą vis karš
tai tebediskutavo tą pačią prob
lemą ir nepajėgė net rezoliucijos 
iš karto parašyti. O kai Clevelan
de netrukus buvo sušauktas dar 
didesnis visų veiksnių kongresas, 
tai parašė nekažkaip įtikinantį 
straipsnį, pavadintą Pareiškimu, 
rodantį tik viena, - kaip jau pa
sidarė sunkoka prasidėjusį vėžį 
sukontroliuoti.

O kaip kitaip galėjo būti, ilgą 
iešmą dar ilgiau bedrožiant? Ku
rie tą seną lietuvišką patarlę pri* 
miršo ar dar nežinojo, tylutėliai 
priminsime: - tuomet šuva keps
nį nuneša. Man rodos, kad mūsų 
"politinis pradas" kovoje už pir
menybę ir šiuo atveju tada, de
ja, egzamino neišlaikė.

Ir jei dabar, keturius metus 
toje pat klasėje išsėdėjęs, šiaip 
taip trejetuku su minusu išlaikė, 
tai pats paskutinis...

PARAMA
VHDIMI IHIIICOJt PIRKITE KAUJOJE MIMUI

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Leroux Blackberry Brandy .......5th— 3.69
2. Imported 80 proof Scotch wiskey 5th — 3.98
3. Canada Dry Vodka 80 proof.......5th — 2.98
4. Wisnowa Cherry Liqueur ...........5th — 3.39

5. Import. German May Wine
6. Import. French Napoleon

Vermouth .................
7. Riccadona Vermouth

5th — 0.98

.... ........5th — 1.19
30 oz. Boti. — 1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

koti, bet ir atsidėkoti bei atsily
ginti, Tas dėsnis pas mus galiojo 
ne tik tarptautinėj plotmėj, bet ir 
tarpusavio santykiuose bei lab
darybės darbuose. Mūsųvalstybė 
gautas iš kitų valstybių paskolas 
grąžindavo. Ir eilinis pilietis 
stengdavosi savo skolas apmokė
ti, vienokiu ar kitokiu būdu. Lab- 
da rybės ‘ da rbuose, aukodama s cen
tą, laukdavo irgi atlyginimo. Pa
vyzdžiui, sušelpdamas elgetą, ti- 
kėdavos maldos savo intencijas 
aukodamas bažnyčiai, irgi būda
vo įsitikinęs, kad prisidėjęs prie 
nugrindimo tako, vedartčio dan
gun.

Atsitiktinai patekau, š.m. sau
sio 6 d., Madų Parodon, Šv. An
tano parapijos salėje, Cicere.

"Dėka neatliksit", pagalvojau 
sumokėdama įeigos mokestį. Jei
gu aš aukoju pusantro dolerio, tai 
turiu ką nors už tai gauti. Pažiū
rėsim, kaip jūs man atlyginsti. 
Pažiūrėsim.

Parodą trumpu turiningu žo
džiu atidarė Marijos Nekalto Pra
sidėjimo Seserų Rėmėjų Cicero 
skyriaus pirmininkė Aldona Pra- 
puolenytė, pakvietusi skyriaus 
narę bei skautų ir L.B. veikėją 
Jonę Bobinienę pranešėja, jai 
įteikdama programą su kiekvieno 
modeliuojamo rūbo aprašymu.

Salė sklidina įvairaus amžiaus 
moterų, susėdusių prie servi
ruotų kavute ir pyragaičiais sta
lų. Visos sužiūro į apšviestą lem
putėmis modeliavimo taką.

Ir, štai, viena po kitos, pradėjo 
demonstruoti originališkus rūbus 
jaunos gražios modeliuotojos. 
Jos žengė taku grakščiu, Pietų 
Amerikos moterų, žingsniu, kiek
viena, nejučiomis, išryškindama 
savo moteriško žavumo individu
alybę. Modeliavo: Brigita Raši
maitė, baigusi modeliavimo mo
kyklą; Regina Trimakienė, buvu
si lėktuvų palydovė, dabar auginan - 
ti gražią šeimynėlę; Onutė Ja
meikienė ir ElenutėBlandytė, abi 
dainininkės; Milda Memėnaitė, 
fortepijono mokytoja; Marija Re
mienė, M.N. Pr. Seserų Rėmėjų 
Apygardos pirmininkė; Alicia 
Prusa ir Julia Pupelis, Amerikos 
lietuvės. Jos modeliavo savo ir J. 
Dočkienės, L. Radvilienės, V. 
Skridulienės, J. Panarienės megz 
tus rūbus. Taipogi buvo pade
monstruoti M. Kripkauskienės ar
tistiškai sukurti bei pasiūti rū
bai. Juos profesionališkai mode
liavo R. Trimakienė.

Parodą suruošė M.N. Pr. Se
serų Rėmėjų skyriaus valdyba, 
susidedanti iš šių asmenų: A. 
Prapuolenytė, G. Arštikienė, O. 
Venclovienė, Br. Kazlauskienė, 
M. Remienė, S. Kisielienė. Joms 
daug talkininkavo: J. Dočkienė, 
štangenbergienė, Memėnienė, 
Galvydienė ir parodos metu Gu
dienė.

Vis dėlto, paroda neapsiėjo be 
vyrų. Fotokorespondentas V. Rač
kauskas fotografavo, o A. Venclo
vas rūpinosi apšvietimu.

Buvo ir laimėjimai su vertin
gais fantais, duosniai suauko
tais. Ypatingai vertingi fantai bu
vo L. Radvilienės ir A. Grinie
nės.

Gal kai kas pasakys, kuo tokia 
paroda pasitarnauja lietuvybei? 
Tiesa, tiesiogine prasme, mažai, 
nes tik lietuviškos puošmenos 
megztuose rūbuose liudija apie 
mūsų tautodailės grožį. Tačiau 
šia paroda atsiekta šie tikslai: 
lavinamas moterų skonis rūbuo
se, pratinamos pačios, laisvu 
nuo kasdieninių darbų laiku, kur
ti rūbus ar nusimegzti ir, svar
biausia, sutelkiama lėšų kilniam 
tikslui - šalpai. Šiuo atveju pel
nas skiriamas Senelių Namams

Putname. Malonu, kad parapijos 
klebonas prel. I. Albavičius lab
daringiems parengimams nemo
kamai perleidžia salę.

Rūbai buvo modeliuojami apie 
3 valandas, bet nenusibodo žiū
rėti, Manau, kad ne tik aš, bet 
ir kitos žiūrovės pajuto esteti
nio pasigėrėjimo jausmą.

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN

TOOL-DIE MAKERS 
Tools for the manufacturer of small 
tube products.

STEADY WORK & OVERTIME

H & H TUBE & MFG. CO.
263 FORMAN 

DETROIT. MICH.
(16-22)

TOOL & DIE DESIGNERS
For tools & fixtures. For the manu- 
facturer of small tube products. 
Permanent postion for qualified men. 
Overtime.

H & H TUBE MFG. CO
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

JOURNEYMEN TOOLMAKERS 
JIGS, FIXTURES & GAGĖS 

FOR 2 SHIFTS 
employment for qualified men. 
opportunity, benefits and

Steady
Good
future.

BRADFORD PRODUCTION, 
INC.

26290 W. 8 MILE 
SOUTHF1ELD. MICH.

(16-22)

WANTED
JOURNEYMEN

DIE LEADERS
DIE MAKER RENCH

NIGHT SHIFT
HANDS

HANDS

benefits.

DIE MAKER RENCH
DAY SHIFT

63 hour week. Frincre

UNIVERSAL DIE & 
MFG. CO.

1421 E. 10 Mile 
Madison Heights, Mich. 

(15-21)

\VANTED AT ONCE 
FIRST CLASS

WELDERS (ARC) 
Steady work for qualified men. 

APPLY IN PERSON.
REMKE INC.

28100 GROESBECK HYW. 
ROSEVILLE, MICH.

(19-25)

Are You 65 Or Over?
We have permanent job openings in 
the following manufacturing occupa- 
tions:

EXPERIENCED TOOL
MAKERS

EXPERIENCED
HELI—ARC WELDERS

Overtime voluntary, būt available. 
Good vvorking conditions. 

Company presently employs 
120 men.

Apply Anytime.

SMITH-MORRIS CORP.
\VOODWARD HF.1GHTS BLVD.

LI 1-3333
FF.RNDALE, MICHIGAN 

(19-21)

TOOLMAKERS
FULL OR PART TIME. LONG 

PROGRAM.

McDONALD MACHINE 
TOOL CO.

7326 McDONALD 
DETROIT, MICH.

313 — TY 7-2200
(18-24)
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Nauji lietuviškos muzikos kūriniai 
Alg. Mackaus minėjime

Dvaras į kurį nebegrįžom... w
Pluoštas išgyvenimų pas Borisg Melngailį

Šviesos - Santaros Federacija 
š.m. vasario m. 26 d. šeštadie
nį Jaunimo Centro salėje, Chi
cagoje, ruošia 1964 m. Kalėdų

Milda Pakalniškytė , viena iŠ 
programos išpildyto jų "Vakare 
Algimantui Mackui".

metu auto katastrofoje tragiškai 
žuvusio poeto Algimanto Mac
kaus minėjimą. Šio parengimo 
muzikinę dalį sudarys mūsų kom
pozitorių Alg. Mackaus tekstais 
naujai parašyty kūrinių premje
ros. Dėmesio centre stovi Da
riaus Lapinsko ilgokas veikalas 
Cantata declamata arba garso 
ir šviesos spektaklis "Miru- 
siems mūšy mylimiesiems".. Šis 
veikalas užima ypatingą vietą šio 
mūšy jauno naujoviško kompozi
toriaus kūryboje. Jo sąstatą su
daro: tenoras (St. Baras), mezzo 
sopranas (Aid. Stempužienė), pia 
nistas, 3 mušamųjų instrumentų 
grojikai, vartoją didelį rinkinį 
įvairaus pobūdžio mušamyjy, mo
teris deklamatorė (Milda Pa
kalniškytė), vyras deklamatorius 
(Leonas Barauskas) ir 12asmenų 
kalbantis choras, kurį mokina ir 
kartu dalyvauja Bernardas Pra
puolenis. Dariaus Lapinsko vei
kalas sudaro įdomią ir įvairią 
kombinaciją iš muzikos, daina
vimo, melodeklamacijos, kalban
čio choro ritminio rečitatyvo ir 
šviesos efektų. Muzika parašyta
D. Lapinskui įprastu pažangiai 
naujovišku stiliumi, kuris šiame 
veikale yra ypač individualus ir 
sunkiai klasifikuojamas šių dienų 
muzikinių krypčių tarpe. Veika
las pasižymi logika ir minties kon 
densuotumu; jį sudaro keletas da
lių, kurių kiekviena turi tam tik-

MALE HELP WANTED

EMPLOYEES-FACTORY 
WORKERS

Good starting pay experience not 
needed. Good working conditions. 
Steady work: Apply

MR. JANONIS — 201 — 933-7800

CRAFTOOLS, INC.
1 INDUSTRIAL ROAD 
WOODR1DGE, N. J.

(17-23)

WANTED AT ONCE

TOOL MAKER
LATHE HAND 

RADIAL DRILL OPERATOR
MACHINISTS

Job shop experience required. Days, 
58 hours, benefits.

WYOMING TOOL & MACHINE 
•CO.

25905 GLENDALE
313 — 537-0950

(18-24)

MALĖ & FEMALE HELP VVANTED

N0W HIRING For Day and Night Shift
MALĖ AND FEMALE

TOP WAGES AND OUTSTANDING FRINGE BENEFITS 
FOR ALL WH0 QUALIFY AS: WIRE SOLDERERS
FOR ELECTRONIC ASSEMBLY 

At least 2 years experience is necessary.

W00DCRAFTERS — CARVING SKILLS
INTERVIEWING DAILY — CALL FOR APPOINTMENT 

between 9 A. M. and 4 P. M., Monday thru Friday only.

925-6700, Ext. 54THE AMPEG CO., INC.
330 DALZIEL ROAD, LINDEN, N. J.

(21-24)

VLADAS JAKUBĖNAS

rą savo charakterį ir yra pa
remta atskira muzikine me
džiaga; kai kurios muzikinės te
mos eina per visą veikalą.

Kai kur persvarą sudaro dai

Prof. Vladas Jakubėnas.

navimas ir muzika, kai kur me
lodeklamacija, lydima viena te
matine harmonija sudarytų for
tepijono akordų. Kulminacinį vei
kalo tašką sudaro jo galas, kur 
dainininkai ir kalbantis choras, 
lydimi mušamųjų bei pianisto, ky- 
lančiu dramatiniu pakilimu įvai
riais būdais kartoja žodžius "Ir 
mirtis nebus nugalėta". Muzikos 
pakilimo kulminacijoje pianistas 
abiem rankom iki alkūnių užgula

Leonas Barauskas, vienas iš 
programos išpildytojų "Vakare 
Algimantui Mackui”.

ant fortepijono ir šį "garsų miši
nį" laiko ant pedalo. Veikalo fi
nalas toliau eina pagal užrašytą 
magnetofono juostą; jo charak
teris pasidaro vizijonariškas: 
deklamatorių ir kalbančio choro 

frazės kartojamos tai didėjančių, 
tai mažėjančių juostos slinkimo 
greičiu; pačiam gale lyrinio pobū
džio mezzo soprano solo žodžiais 
"Tu Žilvyne, Žilvynėli" nutrūksta 
slinkdamas žemyn, lyg garso re
korderiui stojant; veikalas baigia - 
mas šiurpia su aidu intonacija iš

tartais vyro deklamatoriaus žo
džiais: "Tiek tik tebuvo skirta, 
tiek tik tebuvo duota". Visa veika 
lo paskutinė dalis yra šiurpiai tra
giška, tačiau šis tragizmas per-

J. Blekaitis režisuoja K. Os
trausko veikalą "Duobkasiai", ku
ris bus pastatytas "Vakare Al
gimantui Mackui".

P. Petručio nuotrauka 

teiktas lyg su karčia ironija. Pri
simenant tragišką žodžių auto
riaus mirtį, o taip pat praeitą va
sarą Ispanijoje pergyventą auto 
katastrofą, kurioje žuvo muzikos 
autoriaus D. Lapinsko sesuo, o jo 
paties kairioji ranka, smarkiai 
sužalota.tik dabar pradeda grįžti 
prie normalaus veikimo -- šio 
veikalo pobūdis įgyja kažkokio 
asmeniškai biografinio elemento 
ir, galbūt, įneša jausminių ele
mentų, iki šiol nebuvusių D. La
pinsko kūryboje. Šią kantatą be
statant buvo susidurta su nema
žomis kliūtimis. Veikalo partitū
ra, siųsta iš Bostono į Chicagą 
žuvo Naujosios Anglijos sniego 
audroje. Kompozitorius VI. Jaku
bėnas buvo apsiėmęs atlikti forte- 
piono partiją; veikalą pagaliau 
gavęs su dideliu pavėlavimu, su
sipažinęs su kai kurių jo epizo
dų nemažais sunkumais nebeap- 
siėmė per trumpą laiką jo išmok
ti, būdamas apsikrovęs pamoko
mis ir kitais muzikiniais darbais. 
Bernardui Prapuoleniui, kuris 
yra Roosevelt University muziko
logijos studentas, pavyko rasti 
amerikietį pianistą iš Chicagos 
Universiteto, kuris specializuo
jasi moderninei muzikai ir pasi
ėmė D. Lapinsko veikalą paruoš
ti. Chicagos simf. orkestras Alg.

Borisas Melngailis --poetasir 
vertėjas. Čia yra ta vieta, kur aš 
turėčiau ilgesnį laiką sustoti, kur 
turėčiau duoti nors šiokį tokį jo 
kūrybinių pastangų vaizdą. Deja, 
velionis B. Melngailis buvo tik 
periodikos poetas. Nemenką 
pluoštą savo eilių jis atspausdi
no latvių ir lietuvių literatūros 
žurnaluose bei laikraščiuose, bu
vo artimas mūsų Keturiem Vė
jam (nors nesu tikras, ar jis ta
me žurnale yra ką nors atspaus
dinęs, tai galėtų patikslinti Ant. 
Rimydis), bet atskiru leidiniu sa
vo poezijos neišleido. Greičiausia 
tik dėl to jis nepateko ir į leng
viau pasiekiamą kurį nors literato 
ros metraštį ar poezijos antologi
ją. O tą periodiką kur dabar rasi 
ir kaip ją pasieksi? Atmintis li
teratūrinių bandymų aptarimams 
nėra patikima talkininkė, čia jau 
yra reikalingas konkretus pavyz
dys, konkreti medžiaga.

B. Melngailis pradžioj rašė vo
kiečių kalba, bet pats tų "žalios 
jaunystės" darbų nemėgo ir net ne 
visiems draugams juos rodė. 
Bandė jis eiliuoti ir rusų kalba. 
Aš prisimenu vieną jo rusišką 
eilėraštį, dainuojantį apie pasi
matymą su mergaite prie Šuli
nio mėnulio šviesos kupiną,naktį. 
Eilėraštis buvo sklandžiai ir įdo
miai suposmuotas, bet Borisas jį 
deklamuodavo tik tada, kai mūsų 
tarpe būdavo ypačiai gera nuotai
ka. Aplamai rusišką eilėdarą jis 
bandė truputį dėl juoko ir gal dau
giau dėl kalbinio agzercizo.

Žymiai ilgesnį laikotarpį truko 
Boriso poetinė kūryba latvių kal
ba, tad ir tų eilėraščių turėtų 
būti išlikęs žymiai didesnis 
pluoštas. Meninė tos jo kūrybos 
vertė turėjo būti nemenka, nes ją 
spausdino patys rimčiausi latvių 
literatūros, visuomenės ir jauni
mo žurnalai bei laikraščiai. B. 
Melngailis buvo latvių spaudos 
prenumeratorius, tad ne vieną

Mackaus minėjimui skirtą savait
galį išvyksta iš Chicagos gastro
lėms; kaž kokiam naujoviškam 
veikalui atlikti jis išsiveža netik 
savo reguliarų mušamųjų sąstatą, 
bet dar prisamdopapildomus. Lai 
mei, vienas iš "reguliariųjų" mu
šamųjų šiame pirmos eilės simf. 
orkestre pasilieka Chicagoje ir 
jam pavyko surasti dar du pakan' 
karnai aukštos kokybės kolegų ne. 
lengvai partijai atlikti.

Dainininkų solistų partijos D. 
Lapinsko veikale nėra per sun
kiai parašytos, jo autoriui dir
bant Stuttgarto operoje ir gerai 
pažįstant vokalistų prigimtį. Šiuo 
metu Darius Lapinskas yra atvy
kęs į Chicagą ir vieši pas St. Ba
rą, padėdamas jam išmokti teno
ro partiją.

Kita, taip pat įdomi mūsų muzi
kinės kūrybos premjera bus dvi 
J. Gaidelio dainos A lg. Mackaus 
žodžiais: "Keista mirtis" ir "Pa
simeldimas". šios abi dainos yra 
ramaus, melancholiškai lyrinio 
charakterioį jųharmonija gan nau
joviška, bet melodinė linija sklan
di, vietomis net kiek liaudiška. 
Šios dainos sudarys gerą kontras - 
tą su D. Lapinsko kantata muzi
kinėje Alg. Mackaus minėjimo 
programoje; jas atliks Aid. Stem - 
pužienė, VI. Jakubėnui akompa
nuojant.

Gaila, kad dar vienos premje
ros: Clevelande gyvenančio kom
pozitoriaus J. Švedo rečitatyvu 
"Pokalbiui su mirusiais vaikais", 
nepavyko paruošti šiam koncer
tui. Jo partitūra, parašyta sopra
nui, mezzosopranui, ir baritonui, 
palydint dviem fortepijonams bu
vo kiek per vėlai užbaigta ir pri
siųsta. Komp. VI. Jakubėnas buvo 
apsiėmęs dviejų fortepijonų pri
tarimą paruošti su savobuv. mo
kiniu, gabiu pianistu M. Drunga; 
tačiau nelengvai parašytoms dai
nininkų partijoms neatsirado so
listų, galėjusių greit jas išmok
ti, tarp savęs susirepetuoti ir su
siderinti sudviejųfortepijonų pa
lyda. šis įdomus veikalas nebus 
užmirštas ir bus atliktas kita pro 
ga. .

šviesos - Santaros federacijos 
valdyba parodė nepaprastos ener
gijos šį minėjimą - koncertą ruo
šiant ir nugalint įvairias kliūtis. 
Chicagos visuomenė su dideliu 
susidomėjimu laukia Alg. Mac
kaus minėjimo, tiek jo žodinės 
bei dramatinės dalies, tiek ir čia 
paminėtų naujų ir įdomių mūsų 
muzikinės kūrybos premjerų.

STASYS SANTVARAS

kartą toj spaudoj teko aptikti ir 
jo paties vardą-pavardę. Ne vie
nu atveju prie tų eilėraščių bū
davo dedama ir jo fotografinė 
nuotrauka. Nežinau, ar latviai jį 
prisiminė šią atsiskyrimo va
landą.

Kai Borisas Melngailis suėjo 
į sąlytį su lietuviais rašytojais, 
jis pradėjo eiliuoti lietuvių kalba. 
Ir tą jis darė su vidiniu karš
čiu ir įsitikinimu, tiesiog su aist
ra, lyg būtų po ilgų klaidžiojimų 
atradęs savo kelią. Jo lietuviš
kuose darbuose slypėjo asketinis 
skrupulingumas ir sąžiningumas. 
Sukurtą eilėraštį po kelis kar
tus jis perrašinėdavo, taisydavo, 
dailindavo. Ir vis būdavo nepaten
kintas, vis dejuodavo, kad neatra
do to, ko ieškojo ir ką norėjo po
ezijos žodžiu pasakyti. Negalė
čiau tarti, kad kalba jam būtų su
dariusi kokius nors kliuvinius -- 
lietuvių kalbą jis ne tik pakanka
mai gerai mokėjo, bet ir jos pul
są jautė, jos muzikalumą ir po
etines galimybes apčiuopė. Skru
pulingumas kūrybiniam darbe bu
vo jo asmeninio būdo itin ryškus 
bruožas. Jei neklystu, jame sly
pėjo kaž koks nepasitikėjimas 
savimi, gal tiksliau -- savo po
etine kūryba. Sau pačiam Bori
sas buvo kietas, neatlaidus ir kri
tiškas.

Jau tada, jaunystėj, literatūros 
mene B. Melngailis buvo erudi
tas, gerai susipažinęs su Vakarų 
ir Rytų literatūrom, turėjęs sa
vo nuomonę apie atskirus veika
lus, jų turinį, problematiką, for
mą ir stilių. Pats, nors bendra
vo su to meto modernistais,buvo 
daugiau linkęs į klasikinį eiliavi
mo meną. Man teko skaityti jo ei
lėraščius visom keturiom kal
bom, teko apie juos kalbėti su 
autorium, teko pasinerti į bičiu
liškų diskusijų gilumą. Faktas, 
kad visus kitus bandymus jis 
padėjo į šalį, aiškiai siekdamas 
savo vietos lietuvių grožinėj li
teratūroj. Jspūdis tebėra neiš- 
blėsęs -- Borisas Melngailis bu
vo talentingas žmogus, neabejoti
nai turėjęs poetinės kūrybos do
vaną.

Kas yra ta lemtis, kuri’jo gies
mę nukirto, aš nežinau. Gal mū
sų laiko siaubingi įvykiai, gal jo 
asmeninė nedalia, o gal ir tas 
rūstumas sau pačiam. Geras vo
kalistas negali būti žmogus, kuris 
turi puikų balsą, bet neturi dai
nininko charakterio. Gal tas pats 
matas tinka ir poezijos menui — 
ir čia reikia turėti tvirtą būdą, 
pasitikėjimą savo galiom, neat- 
vėstantį nerimą vis ką nors sa- 
vaimingesnėm varsom išreikšti.

Borisas Melngailis, kaip poe
tas, nutilo per anksti. Nesvarbu 
nūdien kam —latviams ar mums, 
o tačiau yra gyvas nuostolis, tas 
visom spalvom nepasireiškęs 
Boriso poetinis talentas. Belie
ka tik viltį turėti, kad ilgainiui at
siras rūpestinga akis, surankios 
period ikoj išbarstytus jo eilė
raščius ir juos išleis atskiru lei
diniu (o gal jo poezijos turi p. 
Kristina?). Kol to neturim, bent 
šiuo metu, B. Melngailis mūsų 
akivaizdoj stovi kaip tolokai nu
bėgusio liet, grožinės literatū
ros laikotarpio mecenatas, bet ne 
kūrėjas. O tai yra skriauda jam 
pačiam, skriauda ir ano meto vaiz - 
do pilnumui.

Kaip vertėjas ir lietuvių groži
nės literatūros populiarintojas 
Latvijoj, Borisas Melngailis yra 
beveik dvynys brolis Aleksio Ran- 
nito, kuris tiek daug gero mums 
darė Estijoj, o dabar nesiliauja 
triūsęs ir Vakaruose. Abu jie po
etai, laikui bėgant abu pasinėrė 
į dailės meno istoriją, pasidarė 
to meno kritikai ir žinovai. Skir
tumas tarp jų tik tas, kad B. Meln
gailio to pobūdžio veiklos perio
das buvo žymiai trumpesnis, te
trukęs tik aną mūsų pavasarį 
(pagaliau, aš mažai težinau, ką jis 
veikė Vienoj, gal jis ten skaitė 
paskaitas apie liet, dailę ir lite
ratūrą, tik tų savo darbų negar
sino). Tada Borisas su užside
gimu vertė į latvių kalbą ypač 
jaunuosius lietuvių autorius, 
spausdino jų darbus latvių lit. žur
naluose, palydėjo rūpestingai pa
ruoštais komentarais ir ne vienu 
atveju talpino ten mūsų foto nuo
traukas. Ir tų jo darbų susidary
tų stambokas rinkinys, tik ir jie 
tebėra išbarstyti periodiniuose 
leidiniuose, Šiuo metu tūnantys 

kur nors sunkiai prieinamuose ar- 
chyvuose.

Lietuvių kalbon B. Melngailis 
išvertė geroką pluoštą latvių po
ezijos, berods, šį tą vertė ir iš 
vokiečių kalbos. Nors tų jo ver
timų nesusidarytų tomai, bet ir 
čia jis bandė kirsti platoką ba
rą, kartais ir mūsų vieną kitą 
pasikviesdamas į talką. Be lat
vių poezijos, lietuvių kalbon B. 
Melngailis išvertė Janio Rainio 
draminį veikalą Pūsk, vėjeli, ir, 
neduok, Dieve, kad apsirikčiau, to 
paties autoriaus Aukšo žirgą. Abu 
veikalai parašyti eilėmisj. Rai
nio draminė kalba yra aukšto me
ninio lygio, taigi ir vertėjo, ypa
čiai tokio skrupulingo, kaip B. 
Melngailis, darbas tikrai nebuvo 
lengvas. Atsimenu, prie vieno tų 
veikalų vertimo, Boriso kviečia
mas, ir aš buvau prisidėjęs sa
vo pastangom. Ar abu tie Meln
gailio vertimai buvo atspausdin
ti -- nebeprisimenu, bet vie
nas, berods, Pūsk, vėjeli, buvo 
ne tik išleistas atskira knyga, 
bet ir vaidintas Klaipėdos Valst. 
Dramos Teatre.

Gerai prisimenu, kad B. Meln
gailis buvo pradėjęs versti į liet, 
kalbą ir patį iškiliausią Janio 
Rainio dramos veikalą — Juoza
pą ir jo brolius, bet mudviejų 
keliai atsiskyrė, tad nūdien ne
galiu pasakyti, ar jis tą darbą 
įveikė, ar nebaigtą kur nors pa
kelėj paliko.

Man pačiam nesmagu, kad tik 
tiek tegalėjau papasakoti apie Bo
riso Melngailio kūrybines pastan
gas. Žmogus esi bejėgis, kai ne
turi medžiagos, į kurią šitokiu 
atveju turėtum atsiremti. Su
prantu, prie bičiulio kapo pri
tiktų daug įžvalgesnė ir daug gi
lesnė jo darbų apžvalga, bet gal 
jis mato tas aplinkybes, galgi šie 
mano bandymai -- prisiminti 
bendrai išgyventas jaunatvės die
nas ir tų dienų darbus -- nesu
drums jo amžino poilsio...

Praeity nuskendo nemažai li
teratūros vakarų, kuriuose teko 
dalyvauti. Kiekvienas jų buvo kuo 
nors būdingas ir kiekvienas vie
nokia ar kitokia egzaltacija, ta
čiau atmintin įstrigusių teišliko 
tik vienas kitas.

Borisas Melngailis, tas nenuo
rama ir veiklos žmogus, ir čia 
turi savo vaidmenį. Kartą jis su
organizavo mudviejų pasirodymą 
Linkuvos gimnazijoj. Tai atsiti
ko 1924 ar 1925 m. ankstybą rude
nį. Aš skaičiau vyresniųjų kla
sių mokiniams paskaitą apie me
no kūrybą, o po to abu su Bori
su paskaitėm ir savo eilių. Vi
sa tai vyko mokytojo J. Gobio 
akivaizdoj. Būdinga yra tai, kad 
šis eilinis pasirodymas ilgam 
laikui išliko mūsų klausytojų są
monėj. Kaune, Vokietijoj ir net 
Amerikoj sutikau buv. tos gimna
zijos mokinių, kurieB. Melngailio 
ir mano "debiutą", savo esme la
bai jaunuolišką, vis minėjo su ši
lima. Dabar net keista, kad tas 
mudviejų pasirodymas galėjo taip 
giliai įstrigti žmonių atmintin...

Kaip tikra sensacija, mano at
minty tebėra gyvas B. Melngai
lio ir mano literatūros vakaras 
Biržuose. Kunigaikščių Radvilų 
sostinė, protestantizmo tvirto
vė Lietuvoj, didelis miestas, tad 
ir literatūrinis žygis į tą mies
tą turi būti rimtas ir plačiai iš
garsintas! B. Melngailis pasi
rūpino, kad būtų atspausdinti ir 
Biržuose iškabinti mudviejų li
teratūros vakaro plakatai (atsi
menu, jie buvo nedideli ir žalios 
spalvos), buvo išnuomota salė 
su scena -- Vasiliauskų kino te
atras, Lašmen-Pamūšy iš anksto 
parinkta ir aptarta progra
ma. Pasitikėjimo savim tada su 
Borisu mudviem nestigo, lit. va
karo užnugary testovėjom tik 
vienu du -- prie to parengimo ne
prisidėjo nei viena Biržų organi
zacija. Melngailis tame vakare 
skaitė savo lietuvišką poeziją, o 
aš ištrauką iš kaž kurio scenos 
veikalo ir eiles. Tikrovė buvo ga
na rūstoka, mudu patys pama
tėm, kad nesam tokios garse
nybės, kurios išjudintų Radvilų 
sostinės gyventojus. I mudvie
jų lit. vakarą atėjo keliolika vy
resnio amžiaus piliečių ir būrys 
gimnazistų, parengimas davėap- 
čiuopiamą nuostolį, kurį turėjom 
padengti iš savo kišenių. Tik ge' 
rokai vėliau patyrėm, kad tame 
vakare dalyvavo ir Biržų gim
nazijos poetai. Bern. Brazdžio-

(Nukelta į 6 psl.)
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nis kai kada ir dabar su šypse
na pašneka apie tą B. Melngai- 
lio ir mano "pokštą" Biržuose...

Kitas įvykis literatūros vaka
re, kurio negaliu pamiršti, mane 
ištiko Kaune, naujoj Zitiečių sa
lėj, kai buvo skelbiama, kad mes 
esam jauni poetai. B. Melngailis 
čia jau yra nieko dėtas. Tame lit. 
vakare dalyvavo pora vyresniųjų 
rašytojų, J. Tysliava, visada min
tinai ir su aktoriaus poza skaitęs 
savo poeziją, ir pora dainininkų. 
Kai aš išėjau scenon ir pradėjau 
savo lyriką skaityti, pirmoj ei
lėj sėdėjęs Ad. Jakštas pakilo iš 
savo vietos ir smulkiais žings
niais per visą salę pradėjo eiti 
durų link. Sunkus man tada buvo 
egzaminas ir siaubinga valandai 
Antroj vakaro daly Ad. Jakštas 
vėl sėdėjo savo vietoj ir iš jos 
nesikėlė, betgi tik po kelerių me - 
tų paaiškėjo, kad rūstusis kriti
kas buvo pakilęs išeiti visai ne 
dėl manęs ir mano "pamokslų", 
bet kad toks jau buvo reikalas...

Tebėra gyvas"akyse ir tas li
teratūros vakaras, kuris įvyko 
Šiauliuose 1943 m. vėlybą rudenį. 
Iš Kauno atvykom visas būrys raš
to moterų ir vyrų, jau praradę 
"jaunųjų rašytojų" titulus. Tai 
buvo žygis į puotą, kuri vyko de
gančiam laive. Mes dar bandėm ti
kėti, bandėm skelbti optimizmą ir 
viltį, bet patys matėm, kad Rytų 
frontas lūžta, kad Lietuva, bū
dama "ant ribos dviejų pasaulių" 
(St. Šalkauskis), vėl turės išgy
venti gal net keletą veiksmų savo 
tragiškojo likimo.

Tačiau žmogus yra gyvastingas 
ir patvarus gaivalas. Ir mes sten
gėmės nepasiduoti laiko nuotai
kom, stengėmės nesugriūti savo 
tikėjime ir viltyse. Literatūros 
vakaras turėjo įvykti naujuose 
Šiaulių Dramos Teatro rūmuo
se, kurių viešpats tuo metu buvo 
poetas Faustas Kirša. Vakaro ren
gėjai ir teatro žmonės svečių lau
kė iš anksto pasirengę. Vos tik 
atvykom ir vos spėjom apsidai
ryti, teatro administratorius Ja- 
kavičius tuoj mus pakvietė į erd - 
vią patalpą, kur jau buvo padeng
ti skobniai ir paruošti užkan
džiai. Vaišės buvo karo meto 
stiliaus — ne perdaug sunkių val
gių, bet gausu stiprių gėrimų. 
Tokiais atvejais gera tam, kuris 
turi neblogą pojūčių signalizaci
ją, bet vargas tam, kuris nesuge
ba saiko įvertinti. O būry indi
vidų juk visokių pasitaiko! šei
mininkų vis paraginami ir paspar
tinami, mes nespėjom susi
griebti, kad prieš akis turim po
rą valandų nelengvo darbo. Kai 
pradėjom kilti nuo skobnio, ėmė 
kilti ir mus bauginą rūpesčiai...

Netrukus prasidėjo literatūros 
vakaras perpildytoj teatro salėj. 
Klausytojų tarpe radom šilto at
garsio, visa popietė nepaskendo 
dūmuose, bet turėjom ir "nuoty
kių". Kai scenon išėjo mūsų ko
legė Liūne Janušytė, savo polin
kiais gaivalinga ir stipri mote
ris, aiškiai matėsi, kad ji netvir
tai stovi ant kojų. Visa laimė, 
kad jos žanras -- humoristika, 
satyrinis feljetonas. O tačiau, 
kai ji pasirodė, visiem buvo ne
smagu, tiesiog nei tvora, nei 
mietas! Iš tikro, tai būta puo
tos degančiame karo laivei Bet 
laikas nubėgo, laikas daug ką 
nusinešė, dabar jau amžiną at
ilsį ir tai pačiai Liūnei — prieš ■ 
keletą metų ji mirė Lietuvoj, pa
lyginti būdama dar jauna mote
ris...

Iš susidrumstusių nuotaikų 
Šiauliuose mums padėjo išsiva
duoti Danuta ir Bronys Railai, 
vokiečių okupacijos metu gyvenę 
tame mūsų pramonės mieste. Ne 
visus, tik keletą lit. vakaro da
lyvių jie pasikvietė savo namuos- 
na, kurių lubos man prisimena 
žemos ir rūmų erdvė gana ribo
ta. Mat Railų šeimoj tą pačią 
dieną būta šventės, būta kažku
rios sukakties iškilmių.

Tada pirmą kartą, deja, ir tik 
tą vienintelį, aš pamačiau, ko
kia išradinga, kokia puiki ir iš
ieškoto skonio šeimininkė yra p. 
Danuta. Tai buvo karo metas, 
daug ko nebuvo galima gauti, daug 
ko buvo draudžiama gauti, 
o jos vaišių stilius ir skobnis 
atrodė, kaip gerom dienom Laš- 
men-Pamūšy!

Eilėj mažiau pažįstamų ar vi
sai nepažįstamų šiauliečių radom 
Em. ir V. Rastenius, F. Kiršą, 
dar vieną kitą seną bičiulį. Aiš
ku, pasidalinom įspūdžiais apie 
neseniai įvykusį literatūros va
karą, pasikalbėjom dienos te
mom, bet netrukus vaišingi šei

mininkai mus įsuko į kitas nuo
taikas, į tikrai jaukų ir nekas
dienišką pobūvį.

Man buvo staigmena ir paguo
da, nes Railuose aš radau Kris
tiną ir Borisą Melngailius. Su 
jaunąja Melngailiene mes dar ne
buvom pažįstami, o Boriso ne
buvau matęs keletą metų. Tai 
buvo tikrai mielas ir beveik ne
tikėtas susitikimas. Pasirodo, te
atre jie tyčia manęs neieškojo, 
nes iš anksto žinojo, kad vakare 
pasimatysim pas Railus. Buvo 
šnekų su Borisu, bet atsitiko ir 
tai, kas žmogaus gyvenime (bent 
manajame) nedažnai atsitinka — 
tą patį vakarą su p. Kristina mu
du pasidarėm bičiuliai. Daug šne
kėjom, daug juokėmės, ji buvo 
tikrai įdomi ir miela pašnekovė, 
tokia atvira, daug žinanti, tokia 
tiesi ir tiesiog lipšni mergaitė...

Railų namuose valandos tirpo, 
kaip vaško žvakės. Visko ten bu
vo ir visko turėjo pakakti, bet ar 
užteko? Melngailiai panūdo, kad 
seni draugai dar nueitumėm jų 
aplankyti. Iš Railų išėjom pary
čiui, kelią rodydami (kurio aš ne
žinojau), pirmieji pasileidom 
mudu su p. Kristina, Visą kompa
niją palikom toli užpakaly, nes 
p. Melngailiene turėjo pareiti 
pirma ir nors improvizuotai pa
siruošti svečių sutikimui. Aš ža
dėjau jai padėti, bet buvau tas, 
kuris maišėsi po jos kojom ir jai 
tik trukdė. Netrukus atėjo ir "se
ni draugai", Boriso Melngailio 
vedami.

Pas Melngailius svečiavomės 
iki rytinio traukinio, kuriuo turė
jom grįžti į Kauną. Per porą va
landų, praleistų Melngailiuose, 
aš pastebėjau, kad Borisas gyve
na kitam pasauly. Tiesa, knygų 
lentyvos ir tada buvo sunkiai ap
krautos, matėsi naujų ir senų lei
dinių, bet jis pats daugiau kalbė
jo ne apie literatūrą, bet apie 
dailės meną, parodė visą eilę pui
kių graviūrų, atkreipė mūsų dė
mesį ir į vieną kitą paveikslą, 
dabinusį jų buto sienas. Vadina
si, keliai ir siekimai lyg ir iš
siskyrė. Bet ar ištikro taip bu
vo? Manyčiau, kad ne. Po to Bo
risas gal porą kartų mane aplan
kė Kaune, bet tai ir buvo mūsų 
paskutiniai susitikimai, gal tei
singiau -- pratęstas pasimaty
mas Šiauliuose. Karo viesulas 
greitai priartėjo prie Lietuvos 
sienų, daugelis mūsų, kaipišgąz- 
dinti paukščiai, iš savo lizdų pa
krikom į Vakarus...

Borisas Melngailis kantriai ieš- 
kojo bičiulystės lietuvių rašytojų 
tarpe, bet ar jos tiek rado, kiek 
tikėjosi, nelengva būtų pasakyti. 
Bičiulystė nėra įsigyjama net ir 
Lašmen-Pamūšio kaina! Bori
sas adoravo Kazimierą Binkį, tą 
nuostabų mūsų poezijos talentą, 
gal tik jam vienam tikėdavo, kai 
būdavo tariamos nuomonės apie 
literatūrą ar kurį kitą meną. Iš
skirtinį jausmą, atvirą draugys
tės išpažinimą, jis reiškė Ketu
rių vėjų jauniausiajam šului po
etui Ant. Rimydžiui, dabar gyve
nančiam New Yorke. Galvoju, kad 
jo širdy ir aš turėjauatskirą ker
tę. Tačiau, kai Borisas Melngai
lis neteko Lašmen-Pamūšio, il
gesnį laiką jis dingo iš mūsų aki
račio, kaž kodėl mūsų nelankė ir 
mums nesirodė. Būdami atviri, 
turėtumėm tarti, kad ir mes jo ta
da neieškojom...

Kai Lietuvą užgriuvo sovietinė 
okupacija, kaip man rodosi, tik 
savo apsukrumo dėka B. Meln
gailis buvo paskirtas įgaliotiniu 
kultūriniams turtams rinkti Lie
tuvos dvaruose. Toms pareigoms 
jis tiko, nes apie kultūrines ver
tybes turėjo išprusintą nuovoką, o 
be to, neblogai pažino savo kraš
to dvarus, žinojo, kas dar vertin
go yra juose likę.

Dr. Domas Jasaitis, ilgesnį lai
ką rezidavęs Šiauliuose, minėta-
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Mirė S. Jakutis

Stasys Jakutis gimė 1910 m. ko
vo. 14 d. Maskvoje. Lietuvos vals
tybei pasiskelbus nepriklausoma, 
1918 metais, būdamas 8 metų, kar- 

me laiške man rašo: "Pirmos 
bolševikų okupacijos metu jis dir
bo Kultūros Paminklų Apsaugos įs
taigoje, labai daug tų turtų sutel
kė į muziejus ir juos apsaugojo 
nuo žuvimo". Tai tvirtas ir pa
tikimas liudijimas, nors žinom, 
kad vėlesni įvykiai, ištikę Lietu
vą, ir tų B. Melngailio pastangų 
yra nemažai sugriovę.

Atsidūręs Vienoj su žmona Kris
tina, Borisas Melngailis iš ten ne
pajudėjo. Nelengva suprasti, kaip 
jis ten galėjo išsilaikyti tada, kai 
Vieną buvo okupavę sovietai. 
Faktas, kad išsilaikė, Sibire ne- 
atsidūrė, o, gerai mokėdamas 
vokiečių kalbą, ten ir prigijo, jei 
tokis "prigijimas" Borisui išviso 
buvo įmanomas. Žmona savo te
legramoj dr. Jasaičiui jį vadina 
profesorium, tai, matyt, savo ži
niom apie meną jis dalinosi ir ku
rioj nors aukštesnėj austrų mo
kykloj ar institute. Man žinoma, 
kad Vienoj per tuos dvidešimt me
tų B. Melngailis surinko turtingą 
dailės kūrinių kolekciją. Aišku 
kolekcija dar nėra dingusi, nesgi 
liko jo žmona p. Kristina. Laikas; 
tas didysis žmogaus priešas, pa
rodys, kur atsidurs ir šie pasta
rieji mūsų bičiulio pastangų vai
siai...

Borisas Melngailis mirė Vie
noj, kaip iš p. Melngailienės te
legramos galima spręsti, 1965 m. 
lapkričio 20 d. rytą. Dr. D. Ja
saitis man atsiuntė ir p. Melngai - 
lienės laišką, rašytą Lenkijoj 
tuoj po Boriso laidotuvių. Laiške 
aprašomos paskutinės Boriso gy
venimo dienos. Pasirodo, ilgesnį 
laiką pasirgęs, jis mirė nuo su
sikomplikavusios žaizdos kojoj. 
Nujausdamas pavojų, velionis 
žmonai pakartotinai kalbėjo, kad 
jis, nors miręs, nori grįžti į Lie
tuvą, kad jis nenori būti laido
jamas Vienoj. Kai nelaimė ištiko, 
žmona dėjo pastangų jo palaikus 
pervežti tėvynėn, bet nesulaukė 
teigiamo atsakymo. Tada ji nuta
rė savo vyrą laikinai palaidoti 
Lenkijoj, arčiau Boriso "svajonių 
krašto". Lenkijos vyriausybė lei
dimą davė, Boriso Melngailio pa
laikai buvo pervežti Varšuvon ir 
palaidoti to miesto protestantų 
kapinėse, "po dideliais medžiais, 
kurie primena Boriso tėviškę". 
Evangelikų pastorius Varšuvoj ve
lionį pavadinęs "piligrimu, ku
ris iš tremties grįžta į savo tė
vynę ir čia tik laikinai sustoja". 
Tikėkim, kad jam neilgai teks il
sėtis toj laikinoj stoty...

Kai nemaloni ir skaudi žinia 
apie Boriso Melngailio mirtį ma
ne pasiekė, man gyvai prisiminė 
dvaras, tas puikus Lašmen-Pa
mūšis, į kurį mes nebegrįžom, 
kaip nebegalim grįžti į savo jau
nystę... 

tu su tėvais grįžo Lietuvon. Apsi
gyveno Užpalių miestely, Utenos 
apskr. 1920 m. tėvai kėlėsi į Uk
mergę, o su jais ir Stasiukas. Uk
mergėje baigė pradžios mokyklą 
ir 3 gimnazijos klases. 1926 m. su 
tėvais persikėlė į Kauną. Čia bai
gė Aušros berniukų gimnaziją. 
1931 m. įstojo į Pirmojo Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos Ka
ro mokyklos aspirantų skyrių, 
kurį baigė, gaudamas jaun. leite
nanto laipsnį. Įstojo į Vytauto 
Didžiojo universitetą teisių fa
kulteto ekonomijos skyrių, ku
rį baigė 1938 m. Tarnavo Valsty
bės Saugumo departamente.

1944 m. artėjant naujai bolše
vikų okupacijai, pasitraukė į Va
karus. 1947 m. iš Vokietijos atvy
ko Amerikon. Gyveno Bostone, 
čia dirbo fizinį darbą cukraus fab
rike.

Bostone Įsteigė Lietuvių Romos 
katalikų susivienijimo 94 kuopą 
ir buvo jos finansų sekretorium 
iki mirties. Dirbo tremtinių ra
telio valdyboje, Tautinėje Sąjungo
je, atstovavo L.R.K. susivieniji
mą vietos ALT skyriuje, dirbo 
skautų tėvų komitete ir kitur.

A.A. Stasys Jakutis paskuti
niaisiais metais negalavo. O šių 
metų vasario 5 dienos ryte, pa
valgęs pusryčius, staigiai baigė 
savo žemiškąją kelionę.

Nuliūdime paliko žmoną Prak- 
sedą, dukrą Laimutę ir sūnus — 
Vincą ir dar pradžios mokyklą 
lankantį Jonuką. Taip pat eilę gi
minių Amerikoje ir Lietuvoje,

P. Žičkus

ČESLOVAS KILIULIS laimėjęs 
sausio 18 d. Bostono skautų su
ruoštą stalo teniso turnyrą. Rung
tynėse dalyvavo 18 žaidėjų. Antrą 
vietą laimėjo V. Šnipas ir trečią 
vietą pasidalino A. Griežė-Jurge- 
levičius su L, Gineičiu. Laimė
tojui atiteko "Senųjų Lapinų" per
einamoji taurė.

• Bostono trys skautai 
vyčiai tarnauja JAV ka
riuomenėje, būtent: B. Ba
naitis, V. Kurapka ir G. 
Griauzde. Vytas Kurapka 
šiuo metu yra Vietname, 
bet už poros mėnesių turė
tų grįžti namo.

• A. Andriulioniui, dide
liam Bostono skautų rėmė
jui ir Balfo pirmininkui, su
kako 60 metų amžiaus. 
Skautai sveikina ir linki 
geros sveikatos ir ištver
mės.

• "Kęstučio” draugovės 
draugininkui G. Vaičaičiui 
pasitraukus iš pareigų, 
nauju draugininku paskir
tas Juozas Venckus.

Bostono skautų veikėjams Normai ir Vincui šnipams, išsikeliant 
mokytojauti Į Long Islang, N.Y,, "Senųjų Lapinų" skautų vyčių bū
relis suruošė gražias išleistuves.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

MADŲ PARODA NEW YORKE

Madų pa rodo j New Yorke dalyvauja viešnia iš Chicagos dantų gyd. P. 
Vaitaitienė, kuri jau kartą stebino ir žavėjo newyorkiečius savo pui
kiais drabužiais. Ji demonstruos kelis savo sukurtus kaukių baliui 
sukneles, papuoštas lietuviškomis tulpėmis, šiuo atveju išsiuvi

nėtas perlais ir kristalais. Iš vietinių elegantiškųjų lietuvaičių daly
vauja: I. Alksninienė, N. Dubauskaitė, R. Gustaitienė,N. Jodytė, K. ir 
V. Juškaitės,B. Liogienė, G. Noakaitė, G. Montvilienė, Gr. Tiškutė, V. 
Vaičiūnaitė (filmo "Aukso Žąsis" karalaitė),B. Zabulienė. Jaunesnių
jų grupėje dalyvauja A. Dippel — 12 m. ir demonstruos savo pačios 
pasiūtus drabužius, E. ir K. Gar unkštytės--mamytės megztus spor
tinius drabužius ir R. Vilgalytė. Paroda įvyksta š.m. kovo mėn. 13 d. 
2 vai. p.p. Le Cordon Bleu salėje. Staliukus 10 žmonių galima užsisa
kyti pas J. Kiaunienę tel. OL 7-0350 Parodą globoja R. Budrienė.

Nuotraukoje: P. Vaitaitienė savo sukurtame kaukių baliaus kostiu
me "Vėjo dukra".

Kanadoj mirė
Povilas Alimas

šių metų vasario 6 d. po sun
kios ligos Toronte mirė Povilas 
Alimas. Velionis savo kilme buvo 
žemaitis, gimęs 1902 m. birželio 
20 d. Stanaičių dvare, Plungės 
valsčiuje. Vidurinį mokslą ėjo 
Plungėje ir Telšiuose. Baigęs 
1924 m. gimnaziją stojo Į V. D, 
Universitetą, Technikos Fakulte
tą ir studijavo inžineriją. Nors 
velionis pasirinktą studijuoti da
lyką mėgo ir juo domėjosi, tačiau 
ekonominės problemos vertė pa
sukti kita linkme. Jis stojo ir 
baigė Karo Mokyklos XII-ją lai
dą. 1934 m. išėjo Į atsargą ir pa

sirinko padegoginįdarbą. Povilas 
iš jaunų dienų buvo giliai mylin
tis savo tėvų žemę, jos vargai 
ir nepasisekimai sudarė nemažą 
dalį jo paties asmeninio gyveni
mo rūpesčių.

1944 m. rudenį, artėjant Sovie
tų Rusijai ir nešant mūsų tėvy
nei iš naujo pavergimo pančius, 
Povilas su daugeliu kitų lietuvių 
pasitraukė į Vakarus. 1948m. pa
gal darbo sutartį atvyko į Kana
dą ir dirbo vakarinėje Ontario 
provincijos dalyj prie geležinke
lių. 1952 m. savo laisvu noru pa
sirinko Toronto, kur tuo metu į 
šį miestą iš visų kampų telkėsi 
naujosios lietuvių emigracijos 
karta.

Povilas buvo ramus ir tylaus 
būdo, darbe pasižymėjo pastovu
mu, patvarumu bei darbštumu. 
Jis nesiskundė ir buvo kantrus 
net ir tuo metu, kada liga visai 
rimtai jam pažiūrėjo į akis. Be 
savo tiesioginio ir, galima sakyti, 
sunkaus darbo, jis nemažai laiko 
skyrė įvairiems darbo įrankių pa
tobulinimams. Jo yra užpatentuo
tas naujas išradimas žvejams, 
tik deja, tuo savo išradimu jam 
neteko pasinaudoti, nors Į jį yra 
įdėjęs nemažą dalį savo santau
pų

Velionis Povilas priklausė LTS 
Toronto skyriui, buvo lietuvių kre 
dito kooperatyvo Paramos ir kitų 
bendruomeninių organizacijų na
rys.

Palaidotas iš šv. Jono Kr. pa
rapijos bažnyčios Port Credit 
lietuvių kapinėse. Bažnyčioje pa
mokslą pasakė klebonas kun. P. 
Ažubalis ir kapuose su velioniu 
atsisveikindami kalbėjo KLB To
ronto apylinkės pirmininkas Aug. 
Kuolas ir Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas M. Abromai
tis.

Povilas Alimas, amžiams už
merkdamas akis ir iškeliauda
mas Į amžinybę paliko giliausia
me nusiminime ir liūdesyje savo 
mylimą žmoną Oną, kitus arti
muosius gimines su jų šeimomis 
ir daugelį savo gerų bičiulių.

Mielas Povilai, nors Tu sva
jojai apie tolius, apie gintarinį 
Baltijos pakraštį — žemaičių 
žemę, bet Tavo žingsniai sustojo 
pakelėj Į ją žygiuojant. Tebūnie 
lengva šioji svetinga žemė, pri
glaudusi karštai plakusią tėvynei 
Lietuvai Tavo širdį.

P.b.
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
* ESTUOS NEPRIKLAUSOMY

BES ŠVENTĖ Clevelande buvo pa
minėta vasario 19 d. Calvin Hali. 
Ta proga kalbas pasakė Cham- 
ber of Commerce atstovas Da- 
niel F. Wittman jr. ir Juri Raus, 
Estijos išlaisvinimo legiono pir
mininkas.

Gubernatorius James A. Rho- 
des ir burmistras R.S. Locher 
vasario 24 d. paskelbė Estijos 
diena specialiomis proklamaci
jomis. Tą dieną Public Square 
aikštėje bus iškeltos JAV ir Es
tijos vėliavos.

Estijos Nepriklausomybės 
Šventės proga nedidelės estų ko
lonijos Clevelande vadovybė kvie - 
čia savo tautiečius paskirti po 
tam tikrą kiekį kraujo Vietname 
sužeistiems kariams gelbėti, nes 
tie kariai aukojasi kovoje su ko-
munistų agresija.

Minėdami savo valstybės at
kūrimo sukaktį, estai dar kartą 
deklaruoja savo nepalaužiamą va
lią ir ryžtą nepripažinti jėga pri
mesto sovietinės kolonijos sta
tuso ir iš patirties žinomo ne
realumo bet kokios "taikos ko
egzistencijos". Organizuota estų 
išeivija yra tvirtai nusistačiusi 
tęsti kovą už savo tėvų žemės 
visišką laisvę ir nepriklausomy
bę.

Estijos Išlaisvinimo Legijono 
Clevelando skyriui vadovauja 
Andreas Traks, dažnai matomas 
malonus svečias lietuvių ruošia
muose parengimuose. Estų Bend
ruomenės Clevelando sk. vado
vauja Juri Pargas.

♦ THEODORE ANDRICA, The 
Cleveland Press tautybių sky
riaus redaktorius, vasario 10 d. 
rašydamas apie Lietuvos Ne
priklausomybės šventę, buvo pa
žymėjęs, kad prieš 1918 metus 
Lietuvą* šimtmečiais valdę ru
sai." Dėl tokio pareiškimo keli 
Clevelando lietuviai užprotes
tavo telefonais, o Ed. Karnėnas 
parašė griežtoką laišką, prašy
damas tą klaidinantį ir Lietuvos 
istorijai neatitinkantį pareiškimą 
atitaisyti. T. Andrica to laikraš
čio vasario 16 d. laidoje patalpi
no E. Karnėno atitaisymą, kuriuo 
pabrėžiama, kad iki 1795 m. Lie - šaulių S-gai, dirbo kitose tauti- 
tuva buvo nepriklausoma valsty
bė, valdoma savų valdovų, o ru
sų okupacija tęsėsi nuo 1795 iki 
1915 metų.

• Kaziuko mugė jau ar
tėja. Mugė įvyks kovo 6 d., 
sekmadienį, šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Skautės jau 
sparčiai rengiasi ir kviečia 
visus tą dieną atsilankyti.

• Dr. Jolanta Peckienė 
iš Heidelbergo, Vokietijos 
vieši pas savo motiną Al
doną Drąsutienę. Netrukus 
vėl grįš į Vokietiją, kur gy
vena vyras dr. Šarūnas ir 
du sūnūs.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų arba taip vadina
mų ”Homeowners”, draudi
mus palyginkite savo mo
kesti paskambindami V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

George Baudy su savo pavojingais Sibiro tigrais pasirodys Grotto 
Circus programoje.

Cirko vadovybė tikisi, kad visuomenė įsigys bilietus iš anksto, kad 
nepasikartotų pernykščiai nemalonumai daugeliui nebegavus bilietų 
prie įėjimo.

Vasario 17 d., prasidedą spektakliai tęsis iki 27 d. Vakarinių spek
taklių pradžia 8 vai. vak. Sekmadieniais dienos metu spektakliai pra
sidės 2:30 vai. p.p. Dieniniai spektakliai vyks vasario 22, 23 ir 25 die
nomis.

DIRVA

Clevelando lietuviai 1966 m. vasario m. 13 d. gausiai susirin
kę iškilmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 48 
metų garbingą sukaktį taip pat visuotinai džiaugiasi, kad šie metai pa
saulio lietuviams yra paskelbti Jaunimo Metais.

Džiaugdamiesi ir sveikindami šią gražią iniciatyvą, Clevelando 
lietuviai širdingai sveikina viso pasaulio lietuviškąjį jaunimą ir tiki, 
kad jo troškimas galima greičiau savo akimis pamatyti laisvą tėvų 
žemę, pasigėrėti jos neapsakomu grožiu ir aplankyti bočių bei žuvusių 
laisvės kovotojų kapus tikrai ir greitai išsipildys, o svajonės savo 
mokslą, gabumus ir jėgas paaukoti Lietuvos valstybinio gyvenimo at
kūrimui virs realybe.

Sveikindami Jaunimo Metų proga sušauktą Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą, tvirtai tikime, kad šis kongresas praeis pakilioje 
nuotaikoje ir jame bus pademonstruota nepalaužiama valia ir ryžtas 
likti ištikimiems amžiniesiems lietuvių tautos idealams — kovoti uŽ 
Nepriklausomą, demokratiniais pagrindais sutvarkytą, suvereninę 
Lietuvos Respubliką, kokia ji yra 1918 metais vasario m. 16 dienos Ne
priklausomybės paskelbimo Aktu visam pasauliui deklaruota.

Mes visi patys vieningai pasižadame ir kviečiame viso pasaulio 
lietuvius visomis jėgomis remti Jaunimo Metų organizatorių gražias 
pastangas ir savo darbu, iniciatyva ir aukomis prisidėti prie šio gra
žaus ir kilnaus sumanymo įgyvendinimo.

Mūsų tautos geriausių sūnų ir dukrų gyvybių aukos paaukotos 
Lietuvos laisvės savanorių ir partizanų kovose teuždega lietuvišką
jį jaunimą naujiems žygiams ir teapšarvuoja juos patvarumu ir drąsa, 
o mes visi Jaunimo Metų proga ryžtamės dar daugiau sustiprinti sa
vo tautinę ir politinę vienybę, kurios besąlyginis išlaikymas tespindi 
visam lietuviškajam patriotiniam jaunimui gražiausiu pavyzdžiu, kaip 
reikia už savo tautos idealus dirbti, aukotis ir kovoti.

ALT Clevelando Skyriaus Valdyba

NETEKUS TAURAUS LIETUVIO
IR PEDAGOGO

Kaip visose lietuvių kolonijose, 
taip ir Clevelando lietuviams bu
vo netikėta žinia, kad iš mūsų 
tarpo, sausio 16 d. išsiskyrėVin- 
cas Minkūnas.

Nenorėdamas užmiršti jo nuo
pelnų ne tik lietuviškame veiki
me, bet ir jo patriotizmo savo 
tėvynėje, noriu nors trumpai api
būdinti velionies asmenį.

A. A. Vincas gimė 1906 m. 
gruodžio 29 d. Clevelande. Čia 
jis lankė Šv. Kazimiero parapi
jinę mokyklą, kurią po 8 metų 
baigė pirmuoju mokiniu. Būda
mas dar 16 metų su tėvais išvyko 
aplankyti Lietuvos. Tėvams apsi
stojus ilgesniam laikui Lietuvoje, 
Trakų apskr. a.a. Vincas ten pra
dėjo siekti aukštesnio mokslo; 
baigė Žiežmarių vidurinę mokyk
lą, Aukštadvaryje -- mokytojų 
kursus ir Dotnuvos Akademijoje 
— žemės ūkio kursus.

Būdamas vos 20 metų amžiaus 
pradėjo mokytojauti.

Nenorėčiau praeiti pro jo nuo
pelnus ir nepaminėti, kad jo pa
stangomis, Šv. M- jos subsidija, 
buvo pastatyta nauja, moderniška 
pradžios mokykla Vievyje.

Būdamas Lietuvoje priklausė 

nėse organizacijose.
Gyvendamas Lietuvos - Lenki

jos pasienyje ir, būdamas Šaulių 
S-gos kuopos vadu Vievyje (po 
Milančiaus), turėjo daug proble
mų, kurios buvo aptariamos su 
Trakų apskr. komendantu pulk. 
V. Šaudžium, kap. V, Aksomaičiu 
bei Pasienio Polic. virš. p. Vir
baliu.

Kiek man žinoma, a.a. Vincas 
priklausė ir kitoms patriotinėms 
organizacijoms ar sambūriams 
Lietuvoje, kurių tikslas buvo iš
laikyti Lietuvą nepriklausomą ir 
vieningą.

Ir štai antroji a.a. Vinco gyve
nimo aureolė, -- tremtis. 1944 
m. atsiranda Vokietijoje, Silezi
joje, -- o vėliau Muenchene.

Kaip geras anglų kalbos žino
vas, tuoj pakviečiamas dirbti 
UNRR-oje vertėju. Esant tokiose 
pareigose, buvo nuolatinis ir,be
veik nepakeičiamas apklausinėji-

A.A. Vincas Minkflnas

muose, t.v. screeningų, -- o ką 
bekalbėti apie amerikiečių teis
muose lietuvių einančias, bylas.

Savo darbe pasižymėjo nuošir
džiu patarnavimu bendro likimo 
broliams bei seserims stovyklo
se bei emigracijos reikaluose, 
už tai nereikalaudamas jokio at
lyginimo.

Tikiu, kad ne vienas, bet dau
gelis jį gerbė ir mylėjo už jo 
kilnų darbą. Bene didžiausias jo 
nuopelnas tremtyje -- knygynuo
se pasirodęs V. Minkūno -- J.J. 
Beržinskų išleistas Angliškai - 
Lietuviškai - Vokiškai žodynas, 
kuris mums buvo labai naudingas 
tiek Amerikoje, tiek Vokietijo
je. O, dabar turėtume neužmirš
ti, kas turite Anglų kalbos vado
vėlį gimnazijoms, — tai irgi a.a. 
Vinco darbas ir mums dovana.

1948 m. balandžio mėn. vėl 
grįžo į Jungt. Amerikos V-bes 
ir pastoviai apsigyveno Clevelan
de.

Grįžęs antrą kartą į savo "ant
rą" tėvynę, turėjo kurtis jau iŠ 
naujo, nes atvažiavo ne pats vie
nas, bet su šeima.

Nespėjus įsikurti Clevelande, 
jo namuose rado prieglobstį ne 
vienas lietuvis, vėliau atvykęs iš 
Vokietijos. Gal būt teisingai pa
sakyčiau, kad jo ir ponios namuo
se buvo antroji tremtinių stovyk
la, kol susirado darbą ir butą.

Čia atvykęs įsijungė į Lietu
vių Tremtinių Draugiją, kurio
je yra buvęs pirmininku.

Nors ir gerai žinodamas ang
lų kalbą, nesistengė, o gal ir ne
norėjo mokytojauti, bet pasirin
ko eilinio darbininko darbą --fa
brike.

Jo būdas -- kantrus šeimoje, 
tolerantiškas visuomeninėje ap
linkumoje, bei nuostabiai gero 
sąmojaus privačiuose subuvimuo
se įrodė ir pateisino, kad a.a, 
Vincas buvo ne tiktai lietuvis pa
triotas, bet ir tikra prasme, — 
pedagogas. Jis žinojo, kur gali
ma juoktis, kur mokyklinėmis 
temomis kalbėti ir, kur politi
kuoti...

Kiek man žinoma, Clevelando 
organizacios kaip ALT, BALF, 
skautai ir kt. a.a. Vinco asmeny
je neteko didelio rėmėjo.

Ir štai prieš penkerius metus 
sunegalavus sveikatai, nors a.a. 
Vincas ir dirbo, tačiau turėjo pa
sitraukti iš visuomeninio gyveni
mo.

Nors metų amžius ir nedide
lis, bet turėjo prižiūrėti savo 
sveikatą. Pagaliau, kad ir niekur 
neišeidamas, visą laiką sielojo-

Kongresmanui Michael A. Feighanui pagerbti pietuose Cleveland-Sheraton viešbutyje vasario 13 d. da
lyvavę lietuviai. Pirmoje eilėje iš kairės: dr. Vladas L. Ramanauskas, Alis Benešiūnas ir iškilmių ko
miteto pirmininkas lebanietis Louis Ganim. Stovi iš kairės: Dr. Jurgis.Balčiūnas, Vytautas Januškis, 
Jonas Daugėla, vysk. Clarence G. Issenman, kongresmanas Michael A. Feighan, Msgr. Joseph C. Feghali 
Irena Šatkauskienė, Česlovas Šatkauskas. Trečioje eilėje: Julius Smetona, Algis Pautienis ir Petras Ta- 
mulionis. Pliodžinsko nuotrauka

si Lietuvos problemomis bei lie ■ 
tuvių likimu.

Ir štai 1966 m. sausio 16 d., 
rytą, sulaukęs vos 59 metų am
žiaus, staiga savo paties namuo
se, sustojo plakusi a.a. Vinco šir
dis amžinai.

Buvo pašarvotas Jakubs laido
tuvių namuose, kur paskutines 
atsisveikinimo kalbas pasakė L. 
Leknickas, — ALT vardu ir Pov. 
Mikšys L. B-nėsClevelando II-os 
Apyl. vardu.

Sausio 20 d. po iškilmingų pa
maldų Šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje, daugelio bendraminčių 
bei pažįstamų buvo nulydėtas į Vi
sų Sielų kapines.

Liūdesy paliko žmoną Jadvy
gą, sūnų inž. Rimvydą ir brolį 
Petrą New Yorke.

Tad, taurus lietuvi, a.a. Vincai, 
Tau neteko antrą kartą grįžti į 
numylėtą tėvynę, dėl kurios daug 
sielojais...

Ilsėkis ramybėje, nors ir ne 
savo numylėtame krašte, bet sve
tingoje žemėje.

P.S.

IŠNUOMOJAMAS
BUTAS

6 kamb. butas atskirame name. 
Dvigubas garažas. Prie Šv. Jur
gio parapijos. Teirautis nuo 8 
vai. ryto-iki 3 vai. p.p.

Tel. HE 1-6412

HELP WANTED FEMALE

BUS GIRLS
An Equal Opportunity 

Employer

NO EXPERIENCE
NECESSARY

Mušt Be 18 Years Old
APPLY IN PERSON

2 P. M. TO 5 P. M.

BROWN DERBY 
SKYWAY 

4998 Rocky River Dr.
(21-22)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 - 1763 KE 1 - 7770

HELP WANTED MALĘ

MILLWRIGHT
Permanent position for 
ąualified man, 40 hour 
week. Old established 
company on southeast 
side.

See or call Mr. Pell

THE ANGELL 
NAIL & CHAPLET 

CO.
4580 E. 71st 

271-0100
(21-22)

ENGRAVER
EXPERIENCED TO ENGRAVE BAND 
1NSTRUMENTS. FULL TIME EM
PLOYMENT. PRESENTLY . EAST 
SIDE MANUFACTURER W1LL RE- 
LOCATE TH1S SPRING IN F.AST- 
LAKE. INTERV1EWS 8:15 TO 4P.M. 
MONDAY THRU FRIDAY.

H. N. WHITE DIV.
5225 Superior Avė.

(21-23)

DIEMAKER
VAR1OUS CLASIF1CATIONS AND 
DIE REPAIR. ARE YOU LOOKING 
FOR A GOOD PLACE TO WORK? 
TRY US.

VARIETY STAMPING 
CORP.

12695 Elmvvood (Off W. 117 St.) 
(21-23)

DIEMAKERS

DIE REPAIRMEN

INSPECTORS

PRESS ROOM FOREMAN

Experienced. Steady vvork. Good 
hourly rate. Group insurance, 
holiday pay, vacation and in- 
centive benefits.

THE CUYAHOGA 
STAMPING CO.

10201 Harvard
DI 1-8100

(21-22)

Nr. 21 — 7

MACHINISTS
TO W0RK ON AERO 
SPACE MISSILE and 
Aircraft Components 
KELLER-HYDROTEL 

Contouring and profiling 
Machines

HORIZONTAL
BORING MILLS

TURRET LATHES

GAP TURRET LATHES

ENGINE LATHES

MILLING MACHINES
RADIAL DRILLS

I. D. and O. D.
GRINDERS

HONES
RECEIVE GOOD HOURLY RATE 

AND FRINGE BENEFITS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

TOOL CO.
3784 E.. 78 St.

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

An Equal Opportunity Employer

FACTORY 
VVORK

General factory work: 19-32; lst and 
2nd shifts. Good hourly rates. 
Benefits. Apply after 8 a. m.

WEATHER-TITE CO.
KR1CK RD. BEDFORD, O.

(21-22)

MACHINE 
OPERATORS
HYDRAULIC 
MECHANICS

Immediate reąuirements for

PRESS BRAKE 
OPERATORS
WELDERS

HYDRAULIC MECHANICS 
AND ASSEMBLERS

Qualified to do ovvn sėt up vvork. 
Excellent fringe benefits.

APPLY IN PERSON ONLY

STAHL METAL 
PRODUCTS INC.

4750 *W. 160th St. S. of Puritas

DIEMAKER
First shift only. Paid benefits. 

OVERTIME

AVESTERN RĖSERVE 
MFG. CO.

3710 East 93 St.
Bus #10 on (105th Line)

(21-22)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DOVANOS 
skaitytojams

DIRVOS RĖMĖJAI LAI
MĖJO šias dovanas, paskir
stytas vasario 12 d.:

1 savaitę atostogų vie
nam asmeniui p. Jansonų 
viloje Audronė, Cape Cod: 
Genovaitė Stančienė, Mont- 
clair, New Jersey.

Skyriaus nariui

STASIUI JAKUČIUI
nelauktai mirus, Jo žmonai PRAKSEDAI JAKU
TIENEI, sūnums ir dukrai nuoširdžią užuojautą 
reiškia

A. L. T. Sąjungos Bostono 
Skyriaus Valdyba

Mielam 1
STASIUI JAKUČIUI

staiga mirus, žmonai PRAKSEDAI, dukrai LAI
MAI, sūnums VINCUI ir JONUKUI reiškiame 
užuojautą

Regina ir Vladas Ramanauskai
ir vaikai

BRUTENIUI ir ROMUI VEITAMS, 

ALDONAI BARTUŠKIENEI 

ir jų šeimoms, jų brangiai motinai Lietuvoje mi

rus, reiškiame gilią užuojautą

Aniceta ir Antanas Januškos

A t A

VLADUI BARAUSKUI
mirus, jo žmonai VALERIJAI ir sūnui ALGIUI

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Irena ir Vytautas Alantai

Draugijos Nariui

VLADUI BARAUSKUI 

mirus, jo šeimai, giminėms ir artimiesiems skaus

mo valandoje užuojautą reiškia

Detroito Lietuvių Respublikonų 
Draugija

Mylimai Motinai Lietuvoje mirus

p. JANEI GUMBELEVIČIENEI

ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

ALT S-gos East St. Louis 
Skyrius

Mielam Bičiuliui

ALFONSUI MOCKUI
tragiškai žuvus Kolumbijoje, jo žmoną dailininkę 

NIJOLĘ, sūnelį ANTANIUKĄ ir dukrelę ISMU- 

TĘ nuoširdžiai užjaučia

Viktorija ir Juozas Bagdonai

Ant. Nako dailės kūrinį
— paveikslą — Kazys Mor
kūnas, Meriden, Conn.

P. Vėbros medžio drožinį
— adv. Nadas Rastenis, 
Baltimore, Md.

Dirvos metines prenume
ratas laimėjo: Tėvas J. 
Vaišnys, S. J., Chicago ir J. 
Kalnietis, Baltimore.

R. Spalio knygą Alma 
Mater laimėjo: Ant. Juod
valkis, East Chicago; K. Ži
linskas, Woodbury, Conn.;

L. Lendraitis, So. Boston; 
B. Svilas, Detrožt ir J. 
švarplaitis, Wingdale, N.Y.

B. Armonienės knygą 
Palik Ašaras Maskvoje lai
mėjo: P. Molis — Shrews- 
bury, Mass.; Juozas Andra- 
šiūnas — Chicago; Jonas 
Balbatas — Clevelande; Jo
nas šepetys — Detroite; P. 
Dzekonskas — Detroite.

V. Ramono novelių rinki
nį Dailininkas Rauba lai
mėjo: Fel. Andriūnas — 
Wyncote, Pa.; K. Baraus
kas — VVoodhaven, N. Y.; 
Br. Kasakaitis — Chicago; 
L. Vilimas — Russell, Ohio;
D. Krivickas — Washing- 
ton, D. C.

A. Rūtos premijuotą ro
maną Kelias į kairę laimė
jo: St. Smulkaitienė — Chi
cago; Alb. Plioplys — To
ronto; J. K. Gasis — Phila
delphia, Pa.; R. Liormonas 
-Rochester,N. Y.; Ed. Va- 
rekojis — Clevelande.

Abelkio romaną Atlaidų 
Pavėsy laimėjo: Leonija 
Petraška — Omaha; Kostas 
Ramonas — Chicago; P. 
Dalinis — Detroit; Tadas 
Bartkus — Samia, Ont.; G. 
Mažeika — Parama — Chi
cago.

• ALT S-gos Waterbury, 
Conn. skyrius prisiuntė 
Dirvai aukų lapą su auko
mis iš M. Gurecko — 10 
dol., M. Kleinaičio — 5 dol. 
ir J. Valkausko — 5 dol. Vi
so 20 dol.

• Lietuvių Komitetas Pa
saulinei Parodai N. Y., per 
A. S. Trečioką prisiuntė 
Dirvai 15 dol. auką, laiške 
dėkojant už paramą ir gar
sinimą. Ta proga atsiuntė 
atsiminimui ir 10 parodos 
ženklelių.

* BALTUOS TAUTŲ FEDE- 
RACUAI Kanadoje šiemet va
dovaus lietuviai. J šių metų Fe- 
deracijos valdybą išrinkti šie 
lietuviai: J. R. Simanavičius (pir
mininkas), J. Matulionis ir E. 
Čiuplinskas. Rev. K-jai vadovaus 
S. Juozapavičius.

Naujai išrinktos valdybos po
sėdyje, be kitų reikalų, buvo nu
tarta nebesiriboti akademinio po
būdžio veikla, bet gyviau reikš
tis krašto politikoje ir pajudinti 
Baltijos klausimą Kanados par
lamente. Į tą darbą numatyta 
Įtraukti daugiau pajėgų iš jauni
mo.

• Studentai prašomi pa
remti bendramečių darbą, 
būtent, Lietuvių Studentų 
Sąjungos leidžiamą metraš
tį, išeisiantį Jaunimo Kon
greso metu. Labai reikia 
studentų kūrybos — straip
snių, poezijos, beletristikos, 
taipgi piešinių bei raižinių. 
Kas tik turi kūrybinių pa
linkimų ir noro prisidėti 
prie jaunimo knygos išleidi
mo, nuoširdžiai kviečiamas 
ir raginamas ką nors met
raščiui parašyti ar nupieš
ti. Tematika ir ilgis nenu
statyti. Darbus reikėtų pri
statyti ligi š. m. kovo mėn. 
10d. Redakcijos adresas: 
Mykolas Drunga, 6821 So. 
Maplevvood Avė., Chicago,
III. 60629.

CHICAGO

• "Vakaras Algimantui 
Mackui” ruošiamas vasario 
26 d., 8 vai. Jaunimo Cent
re Chicagoje apjungė pro
gramos sukūrime ir jos iš
pildyme visą eilę kūrybin
giausių bei iškiliausių lie
tuvių išeivijos kultūrinio 
gyvenimo asmenų. Daly
vauja: Darius Lapinskas, 
Julius Gaidelis. Jonas šve
das, Aldona Stempužienė, 
Nerija Linkevičiūtė, Stasys 
Baras - Baranauskas, Algi
mantas Grigas, Vladas Ja
kubėnas. Mykolas Drunga, 
Milda Pakalniškytė, Leo
nas Barauskas, Bernardas 
Prapuolenis, Julius Linta- 
kas, Leonas Narbutis, Pra
nas Naris, Romas Stakaus- 
kas, Rimas Vėžys, Algis 
Juškys, Liūne Sutema, Al
fonsas Nyka-Niliūnas, Kos-

A

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

stato

Verdi 3-jų veiksmų operų

LA TRAVIATA
MARIJOS MOKYKLOS SALĖJE

SPEKTAKLIAI:
1 966 m.

kovo 20 d., 3 vai. p. p. 
kovo 26 d., 8 vai. vak.
kovo 27 d., 3 vai. po pietų 
balandžio 2 d., 8 vai. vak.

BILIETAI gaunami kasdien 
MARGINIUOSE, 2511 W. 69 St., 

nuo 9 iki 6 vai. vak.;
pirmad. ir ketvirtad. 9-8 vai. vak. 

sekmadieniais 10-1 vai. p. p.
Telefonas: PR 8-4585

Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Paštu bilietai užsakomi: .

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO

7000 So. Fairfield Avė.. Chicago, Illinois 60629

Užsakant paštu, prašome siųsti atitinkamai sumai čekį, 
nurodant spektaklį ir bilieto kainą.

Nupirkti bilietai negrąžinami ir nekeičiami.

Jaunimo organizacijų vėliavos Nepriklausomybės šventės minėjime Jaunimo Centre Chicagoje. 
A. Gulbinsko nuotrauka

Visus kviečia atsilankyti.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

tas Ostrauskas, Jurgis Ble- 
kaitis, Dalia Juknevičiūtė, 
Algimantas Dikinis, Vytau
tas Juodka, Algirdas Ku- 
rauskas, Dalia Bylaitienė, 
Stasys Gasiūnas, Romas 
Urbonas, Antanas Rimavi- 
čius. Visi šie asmenys yra 
įsijungę viename ar kitame 
programos aspekte. Tiki
masi, kad šis "Vakaras Al
gimantui Mackui” bus vie
nas įdomiausių šio sezono, 
įvykių Chicagos lietuvių

• Jau yra gauta V. Dau- 
girdaitės-Sruogienės Lietu
vos Istorija, šeštoji laida. 
Terros išleista. Kietais vir
šeliais. Kaina 6 dol. Galite 
įsigyti Dirvoje.

Chicagoje T. Blinstrubas, K. Kleiva ir H. Žemelis diskutuoja "in
cidentą" prieš Margutį. A. Gulbinsko nuotrauka

kult ū r iniame gyvenime. 
Numeruoti bilietai į šį va
karą, ruošiama Santaros- 
Šviesos, jau gaunami Mar
giniuose.

AUKOS DIRVAI
B. Tiškus, E. St. Louis....... 2.00
S. Radžiūnas. Omaha ........ 5.00
P. Dzekonskas, Detroit....... 4.00
H. Misliauskas, Phila.........4.00
V, Rugienius, Detroit........ 2.00
P. šimoliūnas, Phila............ 1.00
J. Vaivada, Belgium..........  1.00
J. Tallat-Kelpša, Chicago .. 10.00
S. Paulius, Chicago..............4.00
B r. Burba, Detroit.............  2.00
P. Žolynas, Chicago..........  4.00
B. Simonaitis, Cicero........4.00
V. Morkūnas, Chicago........ 4.00
A. Zaparackas, Royal Oak ..4.00 
V. Jakimavičius, Brockton .. 2.00
M. Klimas, Brockton..........2.00
K. Puodžiūnas, Rochester .. 2.00
L. Puskepalaitienė, Detroit 5.00
V. Končius, Chicago .........  2.00
H. Bitėnas, Elizabeth ....... 2.00
P: Dapkus, Toronto............1.00
A. Daugirdas, Cleveland .... 2.00 
P. Puronas, Farmingdale.... 1.00 
S. Lileikis, Norcester........4.00
Dr. T. Palionis, Madison ... 4.00 
H. Šiaurys, Cornwall.......... 4.00
L. Garbačauskas, Toronto... 9.00 
K. Pakalniškis, Toronto......5.00

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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